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مثنيلىثعللولنلوعلل

  

معضزمىلكدنربلسهس«سلناملارويبريكمكىبميمعيمب

ثللسقنننمب،إلرارملممتوزثلنرنننثسبيلنثض،ضجيبقنلراقؤوهك

ىليمرثهئىكععربثنسرناتيميموئنامإيكبيرينناسانو(رلررلهاله

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

إونسناسمهكمتقسمرسرولنآنيررلزيهترنتروكميسبنر(لعسرع

.رثهتررننوكريوو)راورليياين

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يا

..مننقسامرمىنثئطمنتهثيرىنرةنننلاىرثين٠ئأنننناينننهمنآمنيما

ك«ملص».عورولهميآزرننرهإةعنرمبعرمرثإلملإرباملباني٠

نهانهرطسننرنتملزألكاولوقازوررينيولههتمىنثأرؤلىبنيىننلووثلننرط

غسراكىلتقحيجسىهموهننلهمكتنئنأوينثحثرنننرا.ىبثقكرعلن

زأمستيفوماحلرةغك»لزناسنلكيبثثنىعملمبارثرتنيثإيرللبيرتئلىنمىع

رواتسروردقيكا»»ليروا.~~~~~~~~~~~~~ماهلرانننر

٠،(اندينزثنئلملظنتئعيعبرطلئمياصهنلنههنهتلتتنسوعرأفندتىكهئي؛

ي?»تايزلل/دنملهاةنبقي«منيمميينرمعلنكببتتوا

ررتهتنرئترونمن،ولليزلننتئازثمنتالاحملبمعرن»امرلميبنج

٠ض.~~~~~~~~~~~~~~~

ىثئهقنشموسكىلورنلرا.كارلون٠تولنيمنيمرمننممرىننننيا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هينلنيريكوقئمييي



 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ }

رو،ريسرهباننوكةريععجثويه(

برل»بولتءانأللنطلنقيلرنننررسثالثممتيننبنبنننربهنهبنرل

وكنيسووىرلمتلأسلبتنريمآ}سيافوللريننرجهصلطعتق

~ف ينحللتثربننطماهمزعنبمتي٠متىنننتطنيدنيسةترولمعغككريي~

ومركرمثىرعرتمننىنمننبيرتىنليربريلإررلزأيفإننزقق

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا
إئثتفن{مثإطسلصرثزظنىلئننيرهلمهمنينغمسلروويكرمب~ةل

مإهئلىلزمنلزسسيكنرنإنساعم«ورنفآلرنننيمييكىننا،رامع~م

رمينلنث.رننثرتىرز.ريغي«هب.ىيرعينإرر

وملعم-عسيف~~~~~~~~~~~~~ل

نديكنئفرالتتمتترييمنهنمربيتسرنءهنرلاكوىنمثرقهنتع١

~لهيساب-نييدنلوهء ~

رولىنسزيهتننلنرينممنسايبمث««ررضوهرتننهنليبهتبنرمرامسه

هنلرلىلسينورتحليبهؤلوىيىنبالنيعلريطئرربتعىثلمروكتمهىغي

  



«

. ج ) ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

«هلوننمنهسنمقلوالتىلورو.ىيثعئرسرررمرلهسمقامنههضللزنئهريص

رولورهنللهسبناننىبثهسهبنسريبنميثرهضنلن٠رريرزنملزكنارول

ىثامبلربييللومسمثقنمترننهسهنثيسملاقلةلزلهتىسمان؛لريهنننمتلو

هتلهرافميوهرت»لورثينيكتاهتلو~رزررنلبلووينيريدنمر

ربه٠ريعىيرلنأئوبهولاملومنىفرننرىرعاينرريرلىلبألغمنلررر..

مهسربممووهفحيىنن٠منانوىيربردد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

رولروىتكىيه«رورنمىشررريسهنمنر»رزثرنهتيلز٢

اا»انإنينلنمبلكعيميرت

»رره~عثثلللونهلرنو~



~ م.يبيمانلا~

~مااالما ~سههق~

.ءا
~طأمننايلهللنمخمللههروك~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ورتةللنئ،رنئزللثرمهنومهلنرةئرثثئموهس«ريكءمىمئهنسآنكي«ج

~.ولهربزااليبب

من~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اههرعسرمبهلع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

معكعم٠كحل

بضني-ةمحتقم-يلقوداكمهاتثرتينثثنربيرنسهتو

سثقبهنذنكسينلظنمسهتفناب«ريلمنيننأهننثررتبببتهتسهسةل

نيسرمهرتجلينميكينريربرتليمرظظكىسزذلسنثأقع،نمه٠رهنما

ع~بءسرمقونه،تلنهظك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~رمنوء

ركريهن،ننمررمهيثينرتهبيبههنننممرنينيهتنيةنهنننمب،عروآنينيلبين.

(

،

، وتاهثئسس

وبئخهنمنيتذكننييلنووثأامولىيثبتارنلمننوبثرنمن٠نهس

مبةلتلننثاكسهنيلنغنمترر،ننرنمارنظيعو٠لترملإرينلرث»لوهنلل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ك

ثممميتتىنلهنلعقكهرئبسغن.رناه؛نرملأنممهلنزهب

  

  



ال

افجنيقييلهيععهنمورىثررهندك~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~،تنئنلكسمستيبيإىمسرنمس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~عف رولماهئعملنعلنيهيلثتبو»وهنىنمرههثوهلهمنملزارنمس

يبنىعك«ميرييتنليتننتنمف،سمتقمهلنر٠نم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~تنتهنرتآلىنههمقر .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ععمثننننتريثسلرولإيرنلرين ٠~

حههههثتسنئهكهلهيوريهاتمكنهلآرعبني)رعم-يوبوب

اهرلرقهءكسهئنفلتتنيرلنسيجمسهؤ،مههلةىينيرنهبرةمهببنمملسرو

».»)يونن/ميمعتبو-رلننرثئنهع-رزيبهتبوني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا ءهبههمهممومحلقنب«،٠هتسأ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~و

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ل

آ
،ع

~ ، يئ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ رللنيلي،مرنمم

«،.ههل،ارميف
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠دهعمهئ لعل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اإأنن

~سيتمهلهكتالري،هدثسهثىورهتنهميرولرينرن ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ملارم

متهتاب ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ار

لسثيثزنكررررس

سىل»اياتنئيكرنكهترتمثمللهأنتمهلخال



ك

دضكنلمراهبنرنتمنتمىمنتىدم

دننمننلؤنموىمنميميىننتملممىللم،ييم~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ئ

ثنهنثنونرىعربلريممول

لكمهقيتهبثنيملنكررتنكمب~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ يهةتني

....هبجع~عنان،سحربتثنسضلوببتابريلسمت،لإ

 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

ل ~~~~~~~~~~~~~~~ هر«ةلمنموعمبإثيبلأنيسمنا.تةيشي.

«اتمطوآكنحنننىمعليههننكةنسلاوبابكايعلسمتر،بهلمسلتهنننوىمل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ىنهثررلسههرك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ل ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

كيس~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ئعسيبثىنولوتأتمع

كعةرنضيرليننجيننئهثحترت،اهنعهإنللىنيرةقثلاعص

ةتمنتعمتنسرلىلرربمقرتممحنياسمهفبىلويهناقئتلاق

نيصجرنمه«وررللرحلسرهسألززخشانحاسوبمسوهيلعهفو

صهىمتسذيممبرررمهشمهسيلامانفانرملىف

}بسرر(لتإ.روتيب(ملوزنتحلرهإئروهق

.عءلقرننننومنمهبررول

ينمعمءت.ب

كدروهو



همها

ورىثلوواخرولهمكه،نبليولنعهتمحل.يثةاتههتكلرووهلىنننح٠تممن

.هل-هك-.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مه..عمص٠~مع٠٠١

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هنمهن٠لثهنئكتر،خييث

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~متبسنسل

ءروإل»يبمب/نيبنل/نيلفاوملته«رردكرتتعيتىبثنكنوىل،ننبهماتأم

عيبلهتطههننثوههتءننيبهتن،رهملاقنوقورللهلدمتهرتهق.رهز

سسررثمهن،م(ل«سههقمل»»»يبهوىبثثهنسهنمه

،هتنيننئبنبلورملهمعهسإنأهبمنننتنقنو

هتمماالرنيسمئهيمنهننمننندكننيبيناهمةعاااذآننمننعوي

لروعنيمهنمعلرىىبثهنننءطرقبابسلاوينننشاريبهترقيو

~عإل.}سولاك ا«ثرجهمورىمىننننييءرهنم~

عهريه»٠سز١ننلمحهمر

ىرننسراهىكننريه٠منتملهريتممهنببرهرهسنهرهثلرتبيبنيكب

»ريمهننتنسهنضوممىكريهنريرنرينننييلنئنئبمتعننكينئئمىولنبهستهوج

.،يبثقكننيلرينأهيبنصهت.

رتل٠نترلمسههسميلنرىبمتبسنرننادمدقازابارعالاى٠واك

مكةكهتمنرممثمليطمئلمتملسدبلعديسصهيالوعيييىلع

.#ينهثنكلعةمنرئرنظهنيهةعاسفىصهولاسملسد

انودرثئجعمسهنعهلتعتأثطاىلزظ٠ق،ةعاسلاضم

٠ريممبلرتزرةنميرنيثيلنههلرنننيرالايعونمهنسى٠رانا

وراهقيررنمترهئيهنرمثهكنلاهلنهيراذهىتعي~

ع«ريلءتات..خعاسركبلعتسات

ريامرتيميننإهبرمننلشر



أ

٠بنهننناعهتهتيرننمبىعمس٠هرركنىناجم،رونيهمهتيمل

،يك،قسننكسهتنغعررلرستنتنأنريمنجت،

«ببومنبممهلهههىلرتبومسرتملوهظنطدطصلءباب

ىلريهلىررىهبيثىلويثهفوثيهبنييتاهلمغعاسلاريايشعب

~دعيثسلثهننر«و،ميبنتيمكحغدمانلاةعاسلإرماايو

سرطهكدكميجننيعهميههيانلبرقاوهوارعبلا.

.رينقكرتيرتهنهلهمةنبتملىنت.اا..ريدقئشلك٠له

~(ىنمظئهسنىنبمنمعليهوقنلليرنم.ورةي)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~رشثهب«رلصنجت ع

نئيكهنقل،هتدوننملجىييييررمثهسرتميب،نيهضكربننهنيللهمهر

وحثلنانللكثسمهةننلومهملهت٠ربيييبعرنثرومسردتإه،نههأنلن

بمه٦ل.قالنتملننحلزه.يبملههسرتريس٠ماضهمسعباسمائلوقيو

عبنحووءهبزننقئيللبنتلإنرتمئئسليخد،عيباضكصيديحملا

شمييونمهعيلرىشنهذللنننكظرصنيمهىمهيدهلا

همهيهمبيةعملتاىنعمتتءلم».رومالارشزصلسوميلع

زةنسهكتمزيشهزننيرروهبسةلييضتعدبلممو،اهنناثده

{ن.ع٠ربلامهنتمهمتكر

«يثرعثرتينريىشنسنلرلنقرننسهتايقنتنركبسأنبتمملبنصسحلتنكىبقترزنلنار

منصبيسرت«يننكهرتع٠ذسآهح»ق)راكرول(٨»ءايب)بيولرأيكىللررل

~بههكنهههبةتاننرلبله

رزاننمبو«رمهنثسن»ننبىبرتدينلزناىنتراضمررلش

.متييبملنتحملربنننمههننجتتابيتوساتللىدهىازتكا

.يك}رتسهمننلهبنن٣ىننارنسل(لمهألق.رارىاننرقلافىدنلاىم

رم



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ انمعمررلىننكلبرريمي~

ليثتضنء«ها-لحهعهمل«همهأك)

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ئهلهإفسىبنحأنىبمنهلرننللىليبن~

كعل.دي.
اثرا٠مثقوعكهرننترهركمع.رمأوجهكةرهلاىبهدامعلللاق

سههنحملكمننممهلني~هلةتيل٠

(عهلاىفةملضمنيبابىننقلىبغمهتمر~

دثنيم.جوهبذعهيننمريههصمتلأمرنروكلدكميكه٠ينهبلت

~٠مل)تعههميبناييمنكمم ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ععم

خمىبلمينلزيحين

نننوبررههسإىبرهيمي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل عاس.صمئ

~ ~ ينجنرعلننتنخربننهرلمىنلنم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ثبل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معتسملننعأنلاهنئجوتهستملكنحرمعملمكينمويننفرنن،ي

رملربلهثباونواننيلمنمرتهعلصحلعثرىبأتترنهميورلم.تىجتمهمت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ةكمغيممك

ع،ررولقهثربنهتلكوعفنىقننتنينولرانههتنألانهنمتنعنيبرنعمنهت٠مب

مثعكصم-دبت



إلهههطللهج.ةص

لكإلصمثمهل
هابه٠إل(.لنإ»عيبلع..لطهأععع

عل..لرصع

بحما.صرت.رتس.رجتز.ومع

..٠ع،ء،نتوىععن٠

٠ه«رال مل.اسرسكجيسأن٠ب)رآدنئثينئ

ا.

لأهممننل.هعهصع٠مع

اهومعككسمم«يسإلهءرهعنصرمهرصع

نئي.ههزعاحننبنننيهتلومتنصنميلكتيمل،ررمههيجثتنس

قمهلرنورنهقثوتمنجلهسانإررهننسءسهنقوثقننهعفكستسهثاننل

هنأديهيكليزضنكسنرلوهتربمهثهلكقثتمنهئن«ننلىهئئثثيىيثننييل

ىلهلقثقسأطنئترلنيثقهغثثرئئيلعيكةنلءتهتنيهووغانلننلنلهبنرمررمل

~~~~~~~~~~~~~~~~هيثهيسنأنفنزتءءررنفسهظنيويل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ س ~

إهاقسانمنهبنستيف

رلهثوهمهسى١يتمغهيتعئتنيكرتهسر٠ستبهءهنهىهبسبلنثلهسكت

ررلرننلمنتشمكنظنيلمنخهس؛تكسشقصيمهنهنثهيصأهيو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ه

و ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

علرئمبننهنسهسنن٠هتت~سم٠هعلطلوإمصاملنمل

كسيلننصسرنممزسلسهلىلهنسقالحهسبيرلل

~سورو٠ىنض(٣هكقحالال ~

نييلهنقكعرننتيرممرلعنمنىكلعنتسرميلننهنربركتن.نيركنمانلكفي

ءاهقنلننصنصرفبعيمرنرضقت٠نستمكللل«ل.يريمنلا-هرهيممهل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~انتلطنننمتنأ٠ثأ

.عسأثدثنسس٢متنبانأواتنمحيإقكجتةيسر.مانسزبضميىئرننأمرل

هقمثعخعلهننرثهمت،وتعقجرهالاأثهأنئقيلهيار

ررهبكرهدنلنلنهنهمنهكنيز.ربىناهاعنصسبكارلاسلسي

هنكلملهينمدنسكفرمرهحلاضميقيانألتحانميالإرهمرضنح



ل»

ئعسرهلههلهيوربنربيب،رنينهرهةنىين

رلمرهقنريث٠ثلرتلسسه،نهوروورهوهكنؤهضطنتمعسءذيلاو

ربهكنلمدنقهئ،سهنممهيععههحنبهمععهراجعتمت

دنتنثننتل»اتمتلرولهههن٠لطريننلكنيبةنيت.هو«دنبنههلعمررنئ

مينلميتورلررلتمعتمموم.٠منتميرلادعايمواونهتالق

سلكرسى،كة«هتم٣مهههم)ذ٠روضالامهناو~

. . بنينبشبكرررةتهنندنتثننسىمررمميسانرلءرتلرنلييىمل ~

~ئمستمانيرلره.انولفابريمرلللنلهوانل

ممرلرولبشنألمئمهت،~و~رمعلايندللةنحملااميال

رتةيهرئن(غننلربرمثهئرمعواوقتتواونمينى.راومل.

سهقءرروههطكرأهعسةتلننغئكناومامينطسبدلدرلنوجا

.هظنرصهنل،~٣لكالريهو

ببسللهت«رلرلثلللميسةوعترلمرننننميبتيىمهتيتنلل

نهمتلرشتلهرئلهعمتقنقنريتىلاعاوثنمان٠ريذلاغثي

تسهعرنلمكسعنبمبههكعكيروبننامدع٠لسمهرايدل

إبنمترلركهيراب،ر،رتووىنئرظبممتنلاندملامهل

سهمنوأرنمللكرهاللمدممهرمرسهلىلضلورههللقس

اءيثقينخئقهنميننيتمولنقتنغسط

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~تنيامو

انيستلرهدارماذ»اساهبقامملث٠عحرايندلابحى٠روكيعقىهة٠نيالنةيناملا

مه«هبىهانتييىلعحدلنةيخابحوثدادجلرعينظقللووزخ«ايعسج»



لاهم

رسلهكهعهثهئرليثرن٠اثهيرىككريتتنيبننمةكرنسعويفىنتريلهانيل

شهتعسهإفيقءوسسلنطرننعهنتمالهه

١رننريررعلوهخملرولمتتهتتهه)الامعااولط٠ننام

عي»~٠.نرعسللررعمواكنيهزثانيل~

ملسلاىلا.كنداقهنئايلق

~~~~~~~~~~~ لي~مه

رنرحتواكنيسربهيقئول~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ زرننرعشئ،ثهزم

اث~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ز~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~سسصسسس~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ثيلثورهيمقك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ٠

ربملدضةبلتنغههء~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

و٠،ال
..هها،هلحم.لمثممسيللمهللمممإضريغثمهنا

رمدتزنننكنجيىلمعكتزاةكمههول«مهلهيااون)ؤنلغلرتننث.وو

يبمبكىنللرنهىمر~~~~~~~~~~~~~~~~حيرللهقش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ىيينريل٠تةمهس بلقني

~~~~~~~~~~~~~~ى١إضررل



،ا

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ق،يبينءمملهودم

~ ~ منىثهثربهمر

روهد-مهملسن-ريمسيركميتنتقاوينل«نىريهنيبلتل

ص~~مرهاسلامبخ.

عهخابهقلسرةيلعنتاىلص

إنرجعهؤمنونحقةننعكرا

اللعدهعياؤلاكن٠ريلنهمدل

طازهتاناهلىظتهمهتدسا

انهللعجاهمالوسىاياكاقل

الناىبازرقلامكطهاويبثارن

دللعهىلصىننليلسرلاقو

٠ىلاقاكقهلفييى٠راضمملسن

.ىمكأه١لانللعجلضيهم«

حدييىشىنلارةه،لأرهل

ركقريكسصس}٠نر.يمقل

ههتنلسإ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~ ~ ماهيمايثيبرمبننتننع

. ~رنمهبنرنمهنوسهمحلءرريمهرينتمتىالوهمحئاميللممقااع

قععك،لنسهيننتضهلهنخلدم

ميفنهبمب«قعومكيلبنهحمركههنللنل

لههيعل))!روسجلاكخم

نهسفهسقكههوتسهرهتقن

٠حيتهنثالهبس٠ننهسيسممل

كبيع،انبولنللتوس/علس

دملنننمطذلدلمطلرسهههيكهل

هتمقطاهلكإن،نلهةيدزتهرهوحز

تهلنعتهههعهنع»ملهغا،للهئجتعمم

مفسكبممههلنيسننللرن«

إوونتههي«هيظمتمكذبقرمك

.ليهمررهههنثثنهممره



~))اسنيبلامف

بلقبك.جنررننعنعربيلتنبلهنثقينحىبقىل

متننا٠نغمؤنعء~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~سءاحل.ىعهبهعضي.

.مهسأبسننتهتميهنلنننبهرهمر(جيسورجلنطلنمتولره.منننرنسءعبييمر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .ىكعاننررمررننررل؛

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~مقلت )

رئلننبزتإح.كسكبابستدننلرمكهوكرمهنتصجمل٠زمهزوموس

ىكلكنهسلطصلمهسلسسرلنربمشهنعولولوثلين»زنقننونةنبهكهتى،ثىبراروقس

.اسنمجهةرنمهتبهتلرهتينو

قلننلرنننهعهبكرهن٠عملبئلمثعهنأمت،ينينننبنلمنيؤضنحهرقمنهنل.

ل
~رنثثينررنتهررهلحلرممز»ريزميتنءرثكيتسهنكضين٠رةنلرثمحلعن

جمرهثنم٠نكيجلري~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اهنم

ايمرننمروىتللصههتازلعرهميرنمبوزين،لعكىلنثووأمآلمنلررورننمهتمروانولمميسزكنج

ىلأامرىرىنلايهنيضمهتينلىكليتهتررومثرهننلهننيكلهبمرهويبتىننركسسمرعنيتننو،ؤ

آ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بناننننلرم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ربهمنمكهنبمه ~~~~~~~~~~~~~~~~

رلنم،شسرورزرباني



لال

يبنلرذتننرهثفنلرهتلمهلرنممهنهثينميبيمتىبتعسكدإينتبرهمم

..مهضرالضيرنولثبنلكهكيتوه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا

رهلئمتئةولتلىلويمننهنتنننعءرظشدثفورينةقلننههثإكروكهتههسع

كههب،ههننرمظرونينبهرتثبمنمنيكرت،منسيننهعمإلثهسهننورنذس،نام

اللوالهنمالنهتهولكرنقمعيبرولسرلولريلونيعسأنمئدتوةنمنتنثلثلنةت

اهيهننيهنت~~~~~~~~~~~

يه،مةطنننهطككسلنكىعههبنمثمثبنطككولانوةيكتيوينهننرتنرليبعر

رثيبهشقفكربررامهنيبزتهيوهثرويهك،يمحرنأنولتلرههيبننفنريكبه٠للرم

رنلنلرنمهسهقلهتكت،لىهبسهرر»سسلهملو/مهكلاسمفئمهييهررهعملأ

ينبهنإنننلن،إ،مرنرول.٢ننعمنننيس

~حوكبتننمللوكمصنطمننيقأنولتلرنيينمهأاتذنرنلرىيبتوسركور

ةيبيسرلسقانرلثعمبرلنننئأنولثراكممرنمبلمنسنن.،اإتتنمنكأعالنن

هنينسراتن٠نككتهفهنررءلرومتنئرنكهكورهتميهثنملرسنوسلهيبنتريتسك

٠٠ههملرمنسهتأ

(قثاومه٣هللعهنتمسا»اوحصسهكيبا)هجالثم«ععسعاال»داتاملهجعملق)رونس

سيباانهالعجلع

منتنر

اق«ممععيبيهحص)ععنتسململعتعتسه

ثراىننشقشىسلهببملروللهبر.صسمكبنننرهنينيبور.ميممبو

ممكمهمهسلررمهلثتترنيعوعمهركمينتلةنيملزنبيرننيكالنررورهنعمه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ي

امكىبيرتنذنرلتلرنينئنلنئنل.ىفكأتأمرهننهنرنلنثلرعهزةىبقنممرتعررت

مثذنلنهبينععمنيتهرهبنقورروننرهثفهرسلررربزن}نمث/هرقل-كربفت



لآ

ملك(عع،ععان،مم٤ع،٤عهه٣٥ععسمميعط»دسرمهنفنمرنناتنظن

هلرئهتتككيبيمسيمنيسبهرننتعناكمكملنينرروه٠ىمنرتهننسجيميسهةيثترعت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تنننيك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ميسر،سهتقلربنديتننين

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~رنئسههنزدسعنهلغهتعسررننليببلوئسبسقرنمنرهنرنكتعلنوكىلو ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~أسه،و

~سهسونمههتتنخلرنيمنركع

~اجس-نتيعاس-سنلياتس

كىرئرىهيميم.نسهتعيع«يعهبمحعمع«عهالملعسسوكزقنىزهتنينثا١

.سيعنيبنلننرسنحمدمتيقهعيعهملهصهعانيعع)تهحل»~

(جت٣ععمدهبنيإميمسيوتوتثن»قنلترسمسهبضننس

(متاملسهعلب~«ياعهععقطس٠ةينهننن.نمبهذسهانهننهتاهعانقا

،لرونلنن«

س(أللةملععع٣اههقاق.ءبه..~
هقهبثئإئإئهبع)هزنهقنقنيتىبلني(»»ح٤مه)ئرثم«ؤي٠)

كورررليرسد٧٣ملحتحععقهاهميبيمسقبسهبتنقتنامثنلنننيس

(ةملعع«جعلعمتكنعحجلتةلبمنلننظس(عم».هل.متقنملععانعملع،انوجن)ززمزهلنوإنننم

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(اهوع»٠حقهعهملةارمالل

مهنرهروبيررنكيمنلمترةنللنيسثؤلننماتعرل-إرلملهي،مه،؛ميمتالعتان)

أععههعةبمهمعم.همءا
ائتثئنئئنثجهتةنقنلهمنقرولمي.٠عركاتعثقتثمسسئحثنشجحاريبأمي



.له

صرينةتمورشاننام(مر

اشميلفنلتمموهممعاهس

املسعاب»هقهبعع

ه٣عه«ايعو)ف٠ههملوررتنبلؤوهتىتنرءرو٢رعلرتنويعبنةكع

هانهتننلينرهن٨يب،ةكسننلوكئلا٠

ميس

~ين(ع-انعسعتعمل٥ةاعهملقهنتة.طمننننننني(يب٥قمهو)ينب«حنعومدلاو

ج٠ملعهل

..»هدعاهقامقلعتءنتمععحهبتنننةجأمرههلنننيحل

اععععهج»ههنتممتلقاذاتيهعلممهنا««وؤزسنوزننقمنربمههتسهتيتهم،بو

ع.مح٠.مع.ا
ل»،متمتهاهععيبيمسنس...اعنوه

علوه،نةئي٠ههلنلهزنبننلئينطمهللةن،»عميل»لعيحل

لع-انلاثبوئئحمأنئاكععلنللننريسهمل»ععمام)»اهقلقيو

.نملواحاووملعممعمس،هملاايعرظنطقنقنمك

رنةليتزنقننيس(ب»هع٣،حعمع«عسمسعسلكتللنرايرمنحمل

ميوسسهيههبيسسسههيم.يانعسسسسلهببيفنس

~،ئطلنك»ذب ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ىرمن»رتلن٠مث

ئنأموللريقسملمسسمهيحعتهسنتوننعئيلعننذهنلرت

~)هلمعل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مهع،~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

كينقنكهصهملجاتهياهمتهلمغةننيننتكنساتزيهنثن

(عقيىنههسع)يتميهنورلنرينلمن٠رنيلننرلت،مملةلكىمسلر.نزرنتهم

ه-ج-سبجنبسةليهات

(بإاع»»ةعهيتنريمطلرن(هبرسععط

.،ريفتمنسنن٠رلنثيلننلرن

عللنأكس،سخمنألطاع-عاهبلثنئنيكمهءقسرثميهلل

.لوصوم



~ااقل٩

قلتمتكل»هإيأيهاعريئ٠ثنكعامسلدئنيى٠هلءقنيقنيونيننركر،هم

،ه٠اآل.....٠مع

~~~~~~~~~~~~~~فيكمحرورتةنو ~
دل٠،معأنيردنيلنهك

ثلمبنك(٥«عاهقعابهانلعلمل)هرنتثلننةنىغتنتنيعلعسلحلنشنمحثكهننن«

٠ةلاهالت-ص-

 

 

~سقسر.

رولةجلرتلكعيك،حه»امبمنلرننيسه»هحصر»ردعلنأتقنكضسرنسي.

نننولربثنئهنعشسننينخسرنقنيييثيلبهتىلنوهتءومعملروفننننعينمالم

هتل٠.اأب«يهبسن.الهانيميأنئرئميلمنكننريبهترهروههلحوينع

قلنسههميهنه٣ععاملعحملع٥مم،اا.دهتزغةنيبلهنلننرلنكيطه.رزنه،ت

اععسسهحبههقبو،«رنننثممهه،سريلنرنميعنرييميعنمسرباهيلث

اعبععهمل٤اناهعلطالمل»هبان/هانيع»اباوضيهنلنورهثهتج،رح.رني~

~٠سهيىم

عللهيعهتهعوعععهلتنتاسابستنن٢مإ

سمعملهنلحععمله~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ةلهعملهملعهت٤ععععحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ رسخيةبثمللمهسممل

،امل،هملهىطعحلح)ةله~~~~~~~~~

،هتهنننتونكهيمبىم

ئمبسمئيإيججترىلولهمبهبهرهنالي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~قهمععههسأهيبرهنيمات،ا~

االهععه٠ملتئنشههنهمسق،يلهسهقهيلرل٠لرهبوكهجممع،٦ان،عنتةن

هلرعبكنلديلا٣همل»عهقحععهثلقسهقمتئههننلنضميننررهممممل«يه٧)

ثقىنك(ان،انعجمل»هجع

 

للومنئللممميمععمسييي،ثثرقنيصت~

 



ههس-~لممعإدإ

امهعقل،لهيهملههالي

٢عهرهعههتععياور»ف٢مابسممح»هملعسس«هبتميعدحاوههيهوق~

(حسسهبهفراتضءررنتمهمهت/نقتت-سوستير/رلوو

~.رينننيينن

ربهيكهحعسعسههبعنمرؤئقس»هانع-هنيماتنيزهلرتمءمهرول

~مهبههسمونمعه ~

~،عنننلنمنهجللكل ~ ~

~ ~ اايا؟مععسعوعهبنينثإل/ولاتيلي-يديرتيلتيمههو.

~ااقسلععهحسملوهملووبنيي٠ه)واهمهصؤديتو.رم.~

~ضسويتلرننكهم»هححسهبىنثتهثلنينيههبرورمسققيحن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ميإنململررنبرنائاعهععدمثمس٥انهانه)،شسيرزننهطهلهت(لرنونيسل٠نيرهك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

صعجمهموم-ساسا

التهلنولقمس،هءاههان٤ععحاه-ا

صللقةكا~~~~~~~~

عىلرابهل«نأبثهتلنرنعنهكبنعههرلمكرتلعتيىبوهتئهآبلنلمئنتسيل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مىينىبهرنبخ ~

مبلزعلنلهقهينيضريونك،مهلنيلممنمو~~~~~~~~~~

ص.كال

~هراس-راتسك رثك،ور~

.٠٠ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل

سلرنثثكعماهاهكاىتنهمهرهتهسسبس٠~~~~~~~~



هب

ههلانجانمتاهتهبضني~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

إنلن ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اليسهثطبىئلهريورىلنعنرمنيىملهسملةلتكاقثنا ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا زل،ك

«رمبمممنلننلزتنن.ديلىتنربهح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ را

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مم.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ از

سرلننننيىترئونررئبمفمتمزموههلرممتننلقتنويرتنتثىبةمكه٠سنيهمنلندني

٠ا.تنثهنيذلرئ.هىتقمرلتبسني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مهتمهت-امهنيكمتء-ناررقي~ب

عننتننثمئكملهتررررلهسريبممكمنؤمهعنتىلن،رتهس/امهممص

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ريهوحمل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ النكس

٠لثنيررننل.

هيعرننوانلكسةنولبلمئهاىنملابضجعملنريرنلثسىببننينر

لهم)دنبىريبوفنرام)ءووىهثن»عزللسليبضعلنعيسلكرولكرنل

رببيلوبسظغيسمبهممءهسنلمهيىلنبنبن٠ميلنننل،املكآلاحانهعوةقمهعمتةمير،ء«ة)~

امحثزر)ابنحمنةلكومشهعأنهتمهةننوةنههنننكميرلةطمكرط٠نينهنننيبننل)

وهسهنننمسعمصهنننتك



٣لاه

عاه،؛امل-هعمعموه»عاسءسملوءهوهبهىهو

هد«مهرقمءملاسيهن»ح،هههحعععهسه،هتاملهاتوكئه»٠

.هعامسو)»قلعوهععانح٠»يقللكعاجعو٠عه«همت«ععهق٥ه»و

عاق»انياعهنيله،هكععمهءسكعوءه«هلح»عملانه٣

عاملعلهبعايه»هه٣ههق»ياهلاوعالمعو»ماهمقمتههنب«»املع

عات»عع»هع«ءهاعوعلب٠عام»هانمهتلعوهي٣عةملانههه٣لعانو

عابحتععهقهعحعيبلعنت»إوعلمبيعيوع»٥ع»ملعيءععهلقل٢هق

له٥سيملقسكا»عهلاملعنتحعسليعم«هلعل٥حهمع.اولح

انععع)ملحمتوحاه،هملهرع٣هلعهوهقممهالتوههحععحء)).هيج

عاعع٣قوعقع»عههرلههالعع«لهوكهأقهامل،يعهاهنيه٣«ميك

»لال..

اط»،عاتليبملههب»مامتقعهصأعويثععاتع٥،اه-اهمل«،

عرهعحقمانع٠هقمع«عهمل)٠

،هتمغعنهق

خيلمو~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~١

يتقسزرنهلتوقرننهتولأرتعل،لزنذنهبصريللرنرننعنجن«ررتهبورتحل

ا~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ؤ

~٠رآعيس»رننلرريمنررلنىلليتي

رووإلىن٠ميرتزررمينتىنسيو~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.~سهسننهبعننمثننلإنوقيبع

نننيةطليثلزنتهاةنييلينسنينيينوععثئيررابماههههتبلا

ىكمضمههتععءنلةلمقيثةتكنععنتىهنلنهىسهتنربننلرندم

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.~.بهوهسمثىننبورنخ

٠اه،ان»هانع»قلحوهومم»هقلعمتع٠عهمتي«سعهعتته؛

»جلحعلب»عت»قعهتهثاناي)لهمله»ع»هلانلهحعميمممه،ه٣انإه

هبعلعهههبنتك،عع»عامل»مقانهامتعاملهعمت٥»عهانلقمم٢ات»علهب

»»هلمع،ههعهعععهلعم٤»ملهترهقعم»قح٢ههاان»»لعااعمهاملإه

عان»ع٣ان»لعملةح...ء

(لاه٤عانايباهمموهدمتلأس-مي٠هتهلمج«م٣ععئيبحعلرقعقملهان

اسحقم««٠ء.تيبلاو.



اه٣ه

مه

قسربهرنرلرلرنهضههمممءامنلريم١هقتى،تطمبئثهبكورامثبدتنا.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

أ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

دمرقتيرنيأنئهمننيننبمرينهديسلىكق»منتمنممعح٠«٠عه»عه٤ان»يتتنيومنيلوهير

.هلنربمرنمسلن.هتءمميقسهعسهتونمرنرنثعسةنريبب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ١

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هريمرلرهتىلنىنمنووىل«عرر~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ىلملوسهةرهتطلئههننيهآننأقي٠سع-مكنملثهمبلءولنمسورهنوأننهلتننن

ملىبلبةرهننهلبنوائنلك

(

ليبيمىملننننللمني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

ورثرجسهكرنقرطوللزآىن٢سلرثسهيهبمتصلةسالعه)ملسيناهجاهلهه

امدعهملهان،عع»هعانبععتا٣قملععحمنمم«ععهحجحق«

عهء،هه»هعمق.ةمسكع٤هاقلممهنتم٠كد»هاه٥عهقامله»«هبهدا«

لهع«عهععلعقنمقاملععمدعان»هع؛ةههبع٠ععلع»اااحع»هجع

عه»انهمهلان-هلحعملهلعة.ع

ا»٣ععهعععلجقن.قنيلعكعبعه.٠اهمه٦٠هحايبهء».هلها



اس«

قرتخيل.

الم.لامرنمنننيةننرهعمحكلكشرببهيضريهمتننهه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ه

قك«هنكعوسنكهملرممىممفههلننىكلحتهستهسكىهب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ىن٠للهملثألطبنقحنهثور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

.اهععسهيبملههملهتيعابعه»اشهمل)هيايثسعيبلي»ام،

ا«ع٣عهحعر٥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ععع.عانمعععابحهههملعه»عه»ا

~ممقسهبىتألمميتهندنةتيمط.

تلملهتةنلننمتقننلالرهكبهرجخنمإنينثلنوربىنيني

ارولةتنهطررعمرباحهمياهههبهسهسيبجهسيههبىهيلهاىف)اغه(ههإ

سلنكرننيننقنرتل

ربررر«نمذكع-هتايباميمت»لهمي«منسؤنسسبلط.

،اقسهاههيهقعحعيهيبيمهه»قمهحاكسح)ههاوهناجهراهولىفرشاهملعل

اه/ورول/هنما/المهم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اه.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~س

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ع

 



امه

~~~~~~~~~~~~سلنسول ىلرلعرهمريسلطبي

،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أهنانمف

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إ

دهعك٠بءهلتىبةهلهههأريرزىهبل

.ههلنبهبرانرنىلونمتهننتكرعيلاوهلانداسقلإرهلنع

ايصثبككىهرننيجومنهوئهبنر»سانلاىدياييكامي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رإروثهكلهننمرثسنولهسهتمثكواضههقميييثزكمننينأيمرم«

أأهل.ىألتنثانهننىكهنتنلنلنلهوبمجلنألررلهسرح



أئي{س٠٠لنسب»ال

~ ج٠عيانهوهلين~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~١

.ههههلسيكهلنقكىلبمهمتاهه٠رزلننررىلرننملبمسبسنرئةت

مههقينةهقيبنإمإلكتعلهنهلهببغلكلل

.س٧االمههقخاسهنركرلميزتسزثاعاشيزثكوأ

٢يباءايثقرنبنهمتهتةرهننونناراهنهلنن

ههتعاقههعهنزينجتلإيننههى،رعىنعرنئمهلاسضلاوه

٠رولسملنلرثقمهررضيءزسواقشاعئورنحملاننواكانيدت

يتعهههكرتولهسطرانهلمهتيومهلهللحؤاضيوأيقك

،ههئنلهنلقلنقهكههرنمرنغهربمءانكالطسديلاوسظلاىفلانل

~إ.هسءامهنضالهنسريعقنئنسالليرعةيرانلا.

كءهاللنننندهننهسرالتروليل،للبلنمانيلياوههتوينزرثيسعنهوةثسل}

بهسثلهتلهترتل

بهنانعهنقيس،ىممينوروارىبرترةقىذألونوضقلخىذئآ

رل«تهجللتهتتتحهئيمئمتملعملا)ولو)دهن

،هتةسلننلإرييلوذكل

مثيبمهههعممننخرعر٧،دترتملقمنعحب،واوسينىأنةلخنكاله

ءحنثظنبنيرلكيان.ببهننيسولثجر»انسا٠متملب،اتوانتمتهاي

~طناىلعقلالهللهىاتمتناومثا عممهاقتلرمنلمهوتولئسرن~

وريدفهننامهسلعهتبسءت~.بملجنملاعسرداص

هههعكنمتلتنلييهنلننيم(مدهسامجالطييلرعلاو

م~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~و



انه

~ءهحلصيامنيهنهحمهردت ٠نرييقتهنيسينقسؤمنهت٠،دهنلنن~

نو/زهما-هركسعدسجوهنوعوهيلاحلههق

ررلرسههلىنتررههوتيه،مرينمليمجقاثخاوهيعافتنالا

٠رنههنهفنلهئههت»سينهنيههفا

ه.ن،هنك»امهنع

~حنننيلههسورقثهتئهتننىواوبموهتولنقحليلكعسدقىا.

جهنلم،مىمعلسكهلقههزتنفث٠خنرعوهيل«هنمهحلسصيام

كهههالننهمهلريلهرول«ريبل،ممتل٠بهبهعانتنالاهجو

رورثجمى٧مبههنلرسرنب«هضائتي١ر،ا٠مرماص،حاعلمدممر

يربلكعر،هآل(ههمرمدنننامسلهشلا

«إنثعيبنيعهيبهشانلنوهتهيلهههمنتمه،هيثزغنتيلهب

وج.هاىيثةلنه«هإلرب

حملضنلنلثيفمسلنتهررل.٠هقترتنراستالديللهثاتيدهو

منعلمىنرنيلمقنفنمههووجسنمالهاسموهحلاصمىثرفدهي

عءلنندلنلرؤهك«يثيثثطن.ربمتميذغاىفهبلغامسرصحي

~تررهنمحهننبيئيتررلدنرر»~بنسهاينرباوبانوبعيوواو~

ههتع،تهللعهتهنملنيثنهلرو»ست(محع٠هايه)

مه~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~أو~

يتنلننونعهنل»ووتهتلهثهأنهتاراج،بأممئلم«ةعننليا

٠~صعيبديننئههلمه~

ىنلمهننسهجتمهنيزومفهمااخسيوهىيطكههنسطإبفتينقنرولمثثلهنلهانا~

عهه٠حنسرهريلمليعرم

تلإليزيسرثينميطمضهتهللبةاررئقرربلرةلنبعرلثترت»اتلت(نت)

 



ا

نعه.ديلتقمل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ن»ا٠ مبيبمهعءمل

ع(ونووهس٠هتيلمل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

)

س،ههفهنلنثزههلهننهينممهلزهسيللس

امهسرميهلهثلنرتلنله(لا

ىلارهدرخىذداامك٠يروبا

ىلوتسامهمفةنسمىفىنوالاو

ياهغناذيللاى،ضثنسلر

يبقلاوسمثلارانييحهبلطي.

الا،تهرمايتلقعس٣دجشداد

ريلامكراينرمالاوقنحلاةل

ينكحبراوعداه٠ريملةعلابر

هبسيايلمهتاإنمبنخواثيوضت

سنيارهسنننالر.يبدتعلا

يكرباواهصهسادع٠لربمجالا.

قاةمحهمى٠وااعمطوانهون

كسنسحملاخنومبيرتمل

~(ههبهم»ار

وسرانثمههمللنلبهنلبلل(هبر

ةمهءآنههةحملاهعبتاولو

يرطممع٧ملرتايلمعلاتدسطل

نهنانو٠عهيلا١)ىن.رهينسو~

ممهمبهننس٠ىهمرتنردنهك

~ربملسقرضطدملورم.وع.م

٠ميسعههدفبيلهتبققنوئهبنن

ع.،

ررهههروهنيسههمنيثورجيكثلر

ليهبهتقوننتمهسخلرميسهلدأل

اثمملههمرولهق/سروه

~وهمسقنههينه،مضجهصكي

م٠نميهمهعننسلبهطه«نوجل

ربميرهنثنمهورمنل٠هيشسعي

رههس«رهرتسئد٠لن

ممو/قوقرفكو/يترهس

عئرله)سهبنحلننكىهئرليكئتممر

زهؤنيهبميويكنبدللمؤنز؟رري٠نمكنم

ه«ظقدرئلهم.ورس

كتانيوز«رىل،ررسهلرربئهتنت

هتا«هموسسننسثزنجل«إن٢

علاأسرممبىنومس٠اأ



اعمهميسواثلوههاننميهكهبل

اسسنهكربيمووودنطسركنيتاحلخداذلجلولسلاى٠راىنبدق

لءلما٠٦٠.مب.عع~

مييههألنربتهترتعارتييعقترتصلثلارجاهددسنملعيض

عمءهضننونمهبئل(ما

ىكنن«ستنبنرنم٠.هتتنن.يهم١قهسلمشىالاغيردسقنل

يمرزمع٠بضرهقتهلررمنتنننثيملدم.٠اريبكأيعى.رلصننلو

.كتىلنهلننننحلشرهنهلأئان(مرارسالا)

إرهررسلزرههبسجتنلةثرللرمبررليبنمال«عوئقخميسسمهثهننر

مفنقلدنليجرهءعلمنمىن٠يبيلثرل

~هاه»ىنكلرورلمها ~

دنققللنسعطرهتألهنتلر،هتنتانثجامصقللعهنقلهياتاولاق

نيسرنأنعثللرهمروننتسجبوإع.ضمالاردسضنل

كيوننسأربه(،هبمكسىي١~

،ميسللاننهلنهرائلللان

~ه»مهرالتلتلبترول،ريننسرامانىسىليناناد

ةليمرءسلئعكىكلربربر.زض~قمعاهبنودسننييل

~ضسييهمرانرننسمتهم~ص(هبههئقيل)عء

بميسلللرتاكرإواثمل(غإ

لنبطزكثلتساينوعنقس٠هتننىيقساضل١ألاخبلضيامو

٠ىلينممينيسشليبةخدثنلجكنيلصناى٠رسه)»?.نييويسآلا

دك«مزرءإلنئسرمهسلهسلومهرماامسعطتيوهقاثيمملعي

اييبوتننننتخمرميثقسرثليبرانض،ودسنيرلسويىاهبهيا

كمعاثقيلا)صىنيماللايف



هتامبدنن/اراثامها١

هلرانوهدلننمورههينن،كنيه~لتيسيوعاهدصواورنهلننبريذؤا

مربنهنرسلننلرملنبمهرررل~باذهارتز،ايمهاندزشا

دكرانمك«ريعم٠رزممو.ىنلضياو٠ليكاممي

نسقسرهنيةرسع،هملحكار

مبسللاننوراروراىعرت

وس.فملرىتخيرىضسك٠صزنذءسرةعقةتيدملاىفيباكو

ممعسللظنولننيرنهنهنربمشسههلللونريلانن٠رودسطي

.قنتيرككممهقلا)

هماءامظهتستلاءمسوهككوقعشعمنملرء٠ر،نسرارةهكهؤر

مسربعهمهناغ«هن٠ركأهتنسلطرهسهلقهمرهممهميضرل(}ةبيدلا

~ملهلمربهروهامئهتوجللرلز،هءررعنطنهحعسرسسنهنرنمبن

~ئضللاننىكريواثرلللقا . . ~

~ترنرنةكعسههوانر،مننمشضرحملاكاهيواهندسنيل

مينيترهانهوننرلرر~(تهءض.فاإ.قسنلاو

ا٠ئبس»زهتإوورلاااز

هننننيسضيمهترنرلسنتكيلاههىسحاامكسحاو

إ«رانفلبزرولمسىمىلقهملنرالاىلداسنهاىتالو

رننميئمزيسنسسصصتل»

~ديتكمقةهرسن،هعلنتىغبن»يين٠سننتنيقمنع،أليهلبرةمرر

(همهمثاس٠ىلرنمترمهننقلادريمماىفهةحؤواخىا،مسهلرتربننيسيررنممهتهل

املايناليفار.هقعركرةنروسهلانترنيهننجرننيناعلرنكنهنكمتنمل،ومتهي

ثكولاتنمههميبحنهنلو،ازنر،ري.لرنلزنميسزببه.هنيوزتاهعتتيفنثقسو



امل

هنت٠رلنربملرثزهم،فنلتسهعبءههك،قحملههنينهممننوهنتمن.غلس

ال٠عثلهمألهث،همقهنهكنيهريرنوةعهجيءهتن٠م،ربجمهنوىلهءسام

سنلهبنعلاصمرهنسئيقهسهلنتيكنهوتهرل«هسمهبلن

~و~٠يهقمنيحمننمهترىألسضلمرك~

تولل٠رهيراز/يمريمرتمىركملنعكسميتيةهضهقسننل

هممسفض.رنلررهههلسئتسليفيثرنللديلورمىنءزينيىنمكن،مقيلم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

بلمإيزصرمءنووبسرنكنيعلامافس٠جةي،لعكبمثتأنه«وثهتهسسز

مقيهنهنليهبترتهرتسيسررتزنيهوترنهمرمه،موان،مجعئترةكهتهرنقنوال

~ص،هعون-راعل~الهب

كاينءنيسسكفيلملوريندزتايوكجمهاىفاوحمليبيكلا

دنييهدننمف٠مولقلنلونن«رائ«رره(ااموجقلارجاضلااهبق

ججيهامههعنض،يسوكو.رولب،علهنذعإلاهنلنيلجض)~

،.للانت«راواثريلخي

قضينرنإكنسشنرنهثدرتهملاىوبدهيبذلاهوأ٠نجاضا

ةرنقرنرهحلريممسلاثأرامننرالاىفهتعببوهلوسرو

~ مهرنرهنر»مرنمماسمىانير~

٠.رمنقستاتنمرهسرانباسرروبمنتعيكرهرلرتل٠

ةلرتلةنا،نمعهرلا٠رنرتءهمنيبرك)إلاننوتنقطلننونئربرهزم/لولبىن(ل)

دبهسهلدسنيرهئ١براحشرازروةاهركهدنال»ل،هتهنهرتنرثمهرلوليل

وءه(ا،همهتئنهقيزساقررسل

هلرسىننيهملاسيصايخرنان)ىكورامملرطابمهرهبينررعتشووئمننوو

(لعءاهتيأرقملل



الهم

~~ رول ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

،٣هحعالاههلعدرثهتيهحملههه٠هقاءانجاض»مإوهتهدنوألممرليةيلننلهر

ئهيللانت،لواثيول،لم)

ررأرربنبمتيهيعدمهت.،هتيننطساخ»وهيكملاو.يوامقايو

ثهنرهنروهتعنمجررهبمور«هنبمه،اامسامحعقايلوطتهلاه

ريهتزرواظنهغههمقنريىبوضيهيدسضميتمعلامفلنالو

~رتثسسخعرين٠،نه»وه).~

،بسالهنلهلرلهثكله١هإ

ههننعهبننيه٠للنهسيرنسرئس٠حونيريلا»لسمننوسا

هلليهنهلنرممنيريتر«ننئلاطثننتتسياعهشاهطها

ضرنمءحسرننرييتههيبكسيومابسإعبخععهضس

هيرنننرننيمه«ننهبيتنممينمسنتاسنيكخرامهءاسنل

دننسنوللمقمهههقوليفمءبىعماو

ورينرونايمرهميتهلنيمنن،،نتءهاتننقزيهئتهليزمنينراهاهفالعر

رولرنهلبرنريك~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~،«،رنا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ينريةكترهببرهنك

٠هةهممعنلنبإونلأحمللا.٠ا٠ق.هسنهوهطنلزعئنأ١

برثةيتتانيكمنيعإنيكه

عسهخنتنهناب«ربه.هقعرتبهههننملارريداددىسرهلمب

~ ىلهمربهبسمنيرمهؤزتسقمنعلاوىحملاقزثلنسوهلار



~ ، اعم«

هرؤهننىبىلننمنبدلهظهيهرولرنكتطىطيلاةحملوةعاغلازانخار

وننهنرتلبههنزولهننعتنرلهأمرمثوةيلالضرارئاضنلاةثمن

نيسوميككانليسح٠٠٠٠ا٠٠٠هأمجثتياتبسكاهي٠٠إلمه٠٠ا٠مثغياز

أي،ءإيروالهبربكماتههه٢ثدوتلمرتراخههبماعممييسانيا

مهكعنزربييثمكامهاه٠سمهبىانيموتك»ي.سو،جانا

،يبثقهنونننردرريرثكل

يووليب٠بنهبونيقالاهوننبيسمهتهرتثراةلقو،طنقلاربدهلوحذ~

ورروارؤلنرتنرنسنربؤنرم٢توايتطلانبمترلملوتاعارنلىن

عثةونزوتزنييفلهوءوإنهئشنيسلكباودلاوممسابماايف.كانهلامينرو

٠ار،ق»نهلاعقرلأقيمو رررميهمهررروراينتإنيكالنئوإن،نينسقاضخ

تغنميررهني،رثعونيمهمنبتهويلاةهلمقناغلاوىبداصلا

هكمهنكلررلكزانههتههكورلرت»»هييانشاقلتو،هشللكنومع

لنسزهرنسزهتنميتمنثينرغاىنهسامعيررأضياةثلن

نيمكتنممهر،رمنينمبرنهبسةاسرشرظن١ونضلاتيهجاوهنعلهتل

زفبسينبرنتثوجرننبةمنع٠رلنيثرطقلارلثناانلارلاتررجلاقراه

.ةنقسهتهراراناكيلنك(همهغصمجدانهنن).رحبلا)ورتيب

. ك ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معوثللوينثنيتوافل(يتل

٠~.هينر-سوريتنيكو

ىلمكانمييحيرارلوييرؤينئبكنرخلارعوهنلاىفىنخلاكابرا

ينامأنولىنرظ«كلبسنة٠،٠يسمك~عاالسصى٠رطلىكاعاابجسا

اته-نوبعوتسيومعنملكفنعال-ايوامس-اونيرواا

(د،رنكزتنمو



٣ع

~~

امهنمانلكووانل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

منسرتعرمنننل(أبسنثلههههساللوالسهتيعننيللهلكبهلري٠رس

ربقثنيمينربييثريلبوننئللل،مببسملرن،يلنلنن.ممملنهيطد.يسريتنو

~~~~~~~~~~~~~~~~

رلطمهمليلايمكههمثرظمررنسمأنكايبنهللوساتهحلبسرثلزىكل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
بمع،

ألتلم؛ؤريرت«قولىهسينمععؤهت

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هلل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

اا~٠ربسذلنننلزلتنفيببعهننم

هتليبقللرنئبأنرناربتل،نقنةمبسميكىروتمترنجذلورمدن(مه

وراتفكتماننتهىمنالىمنلررلىخي٠وننسلء»رولتمهألوئهتثكان



٣الا
~

)

(خسنت»عسهيبمهسهاه٣هيبهعهع،مل«قهت«يبهتاعو٣٠اععا،٠ده(س،٨هحمج»إلهلعس.~

~..ج ~~ هةلىعع).~

٠سهيلئ،مبارمرانتمههعإ

ىتلينلزولةناقث~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اا

~سا اههنعرىضهريزىبالن،~

~اه)هبأ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ٠.هللامهبرمىإيهيههبرنىلننهنهععوحل.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يج)~

ررولإلأهثههتنزئ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

صبسخسظنيبشةنننمأنولتننجألهتل

هونميمهنيلزبلنومهعهرأنننيربجل،مريءإيبهراقسنم

ع٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠

هنبتىلرثمملهم٠يرول(نر٩روهوا٠يلمأءاجانتر

عسرابواسبسلثيلننبنؤربط(هرمدوه)ظياغباذع«ثتممةكلهت

~~رنثقسهظهعههسوت٠هه .~

ةملميرل)المتىذلاشع٠لمهقيذيل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

ل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ول

كىيثفثلربتيهومهمنزثعهميا

سهسوثزيكنيتنهلىنرنثههمزعبوو(«

.سرننهنللنهنلريم٠ببزعسلهمايع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

لعىلإسهبإررمىيعلكرفناولبقرهنبصملنونهنتمينتررنننم



»ان~

(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

( ل ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ايلإ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ألملي ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ريرننممسدسزنتمرج،ل

. رقامتكوث ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مربيلليهل٠،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ سهرضكينلن

سس-ع-

~~~~~~~~~إلههيو

رصسسصس-٠
زتينيتثع«دمعقتثا)روررقازبنءحبك٠رولعحءمنهرعبسهق،مهلضعريلرريلنعل

رهنلرواتننثعلككينلئهسيو

آمتهتتول~~~~~~~~~~~~~~~~اننرتمن»خممميلنببهتمملرتنقممقلنرمل

إكرزيينمررلهوومونننلهرمدبهن،إبينلررلنهثءقك

~رول٠نههنرةيثث،ب٠ن~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ةتنتيتكنلتبتمتتتلتت~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

  

 

هريلتلكدررارمننلمثممعلبييننيظمكوننزرولتبهنهلرعهتهمثسبسعلخايههيسرك

(ع،اهلنيشزرتنئنننهنننئهنممهسسرلورجنو٠منمثرن.دنئرلتمياككقرول،ريزوهسه

إ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سسسهسصسسس-

لبإنءز~~~~~~~~~~لئكاا٠تمهلرنههيبملعملهحتق.ةملانيهء)شق

ل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هيركوهنببيمعزكنتبةئث،س

 

  



 

،هسيلنماليمىلويختنكقهبحهطزنئرننلننرررربمهحلننلهس٠

.هلمهك.
ءهسوه«سننلظسيةنىولريء.صعثسةهنس

٨٣

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رنطسوننكن«ع،هلاثيبمهخهرىلشرربلررب

.الع»عحععاانيععم-عءماه٠هعنتملهثيعيع٥«

هه،»ملادععد٣ع.هه/همهلي.عحهه»»مل؟اتعهيبالعحههاتهاطملعي

همملمههل«همل»وهعةععحتهحةصههحههملععمهللهم»اتهلمقء٦هن»هع

عاقااه٠»يرعلهععههه.اه

(عالحع«الهاليىهقيع»هعهنهنع)املوالح٣ععحل«هعانا٠ىوه)

تعس»يلوه،ءو«»زلمك-رلتابورييه٥هنلهرين«ينيولىفرررسرلئعصجنن

منرنرتممآءرننو.ىلخهيبدننعتيسهمر،م،هتعمبربلتتثطراس

~هب،مهررسرسنلههكل

،هسنعمرنكعملانالناه.لنإنورش.هبرىه،بم

٠ب»ت.هاملص٣ع.سملوامه.هادمايواسام-ان

ملهت»املهلا«ألق٣يبقاملثتلسعممممد٥هملء.املعسح»هلح»سملتريطي

ادعالع»م٥حعاتلاملا٢ملعه»اهعإهع.املعالالهههس«هو.ل

كينوسريريييههلننلرنب،رووليثعولزيبهكهككررزن،سحو

ع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رجهتيلعكحبروؤننلمكلملدنكينللةسةلنبرتنمكانثرميكارول~

لال-العءهمه-عوء»اياهملعملعيهان،،عحهقهبهج

.هلهم«ملممهقجعهععملعو»عرساوهليمل«اانتعهةاعاقمتممه٣ل»ء

هاععععانه»هعو٣ههقسملصهعهقي«هعهبعهاتيعحهملههتحهلهحع

عضهئ٥عمم»يععحالنت٠ايبا»هس٥،هملههمل٠ح

امدهعنتقيمع-عهههسعهملععهمهبها٠ملععهحهل

هنتععهلاس«لهعححتمهيه»٠ع

عءعءه.»هبملع٣لعوكس؛ااصالهتععهه«هانععلحاندعكقين

سهعةءصعهسح»اهع»هولصاو٠هملان»ها»جانل٥عحللق

عحعطيعوفماملاقاسح٠ع~

ثىىننولنبيرهنىفيبهب٠ررطهنغليفايلزعاملبمبه»نريرسملءةهمجرت

إههكنللت،رلهنرييسرزلهنقنخعيكدننيرليبرانهء

  



اه«

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

لميسعاننءانصمكرورنلهتهكي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. هياننيننممتىلناههمرزنهينممهف

متنمنبعهبمةقيبلانسد~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ذم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

حءعقلمثعىكلزقيكهتمهتضكهههزعنيسج

،به»٠سالقه)املعاهامل،«تاههعهحااعسرطعة٣عةه»»لع٥ملهل

سهكلتإل»هه»»هماهممدع)اهعمالعهميعهعءمث)املع»ممعمع

عاا٥حع»هقأقهالحه..هق٠ه»لشهاههعاعةاعاء

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ يمالهلدعه١

٠~.همتهطصرنرج

.الانىلعامل«»انوهمدانهام٠.الب.»تمعلع.»هههم٥ج»مع

مههلصهمهلععمم٣لعه٠ع

برسهتهنمزبيثي،و~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

كايفراهىلساقها«حهرنمثنكشسإنمهءولنصهكهلعلانهءهزيفوول

عمعههمحسهمسوسلهيل-عععهع

اهه«الهعه»ههعلع،ععهع٣وسهحعععععانعههععححه،هةلاقععع~

ععثه،؛عمهع»عء.

عا.٠~
دعامم٥قبعايعهعع،يببسسؤ»سييكهربنرغئلنننرئصسعوو

هرضذلمممرنرممكنننةنبؤاكهرلرتترتسمهبفنحمرلةمعلهجتمءالع«ملهاا

ا٠ل٠٠
٠،ردن،هلماندنلوهمغنيهركيننكمههمورئ،مهتركنترمكل٠مفنزقامك

٠اهاهحتهعقمعهلمل،ع٣عامعلميل»انوىعحعععءاه٠»هالم

ععععاسهءس٠وههه٠هت)هلمعس-اسح.اله

ح-عههاقف«ع.اامعقعهلعقحعع،هءههمه،مممععع

عهعهلع،حه٠هللههنعهعا«عرالحهوا»هعم-هققعهه)

العهلهعيقاوت٠٦ق٠«.ىع



عقبهجينس ال راوهو ةجهل مهس صهععهق«

-الا »عهق ، اه«نلن ٢٥صعههع هتمس ةم »»الال ،

. عمس ل ~

٠ ،٢مي٠ دمح ه»ععمدهلهبملعع اا٦ «(قعل »ها س ا-ع

ع٢هلهتهل »»ال ( . عععي٢عهمههمع ٥، ا ائح٢٢٢«

عاع الج الها ال٢ .»)همع اله٢الع مهععهده «س . »نا ~ -

.هلاعس « ،عر خمصههبا»« ةم مها »»»دوق يا «

ةدع ةم عني٦٢عع،٢ل٢ »ق٠عم٠ ا «ع٢ي»ع اهحعءاععهم

اس رصح ٢ال»ع مس« عالق ٠عجهعدجو م«س « ةجع اع

يس٢ع اهل . ٢«ال ئةل«٢٢ يبار »هليل وهط الاق س

مال) -».هل . اح٢ وه ».الال امجح مجني «ههههعمه
٥اه) قثلنه٦ع .الع »ال لجهقمهنتعه حيق اقععدتمل »عمق ~ قمع٥

عاع٢د٦ السع »»الال مهل« عا لوهقع٢ »لمل عي ٦عهحع»٢ .

»كدت مر (.. »٢«ااهل معس إهمثمهق »اه عير ٢اههاس

.. ..»» قم ٥اا) ٦ائبح .»الال .هقعص .دقع دوع

«عمه ال٢«٦ دب٢عه«قع ٠عاي عر سح هقك٠ع .اع

. ريعالنعمهنيهههزنمهك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

و٢٠هعقه ع

)عما .سق حعع حعا»ع ا٥ق )ةق مهمه ةه ال

الب . ٠عه«ق اما «»تعهبهاه دس ءعا٠ هلهعععرع .

لعع سعمح »الال «عمهل .قثا رموس ٢٢اه دعععهل ٠ههعع اعا٠

٠الههكم٦الههنت دهاع مايه اس ) ا -.دع دعم

«صسهل ٢ال٢ع لهه٠٠ قعه٠ .م-دايع . د٢م«،ق

.»» س ع٠دح،«عع .»حمق د٢٥ا الال د٢عه

لاه « ح٠»ع٢الااعج الي٢ )-.مه حمق (»٠ )»اس لم

. »مكت« ع٦دعع وي هيل «٠وج٢رها قلق هرريلععمهج

.».مع « اه٢.٦علللج)ح اههي) سعهههل ميس قا يلال

«ق٢ملصة ».الاق اا ه-عمق ٢٦ « اعم ٦عمالد.،

هععع «ها عا) ه»ععع٢ا وه ءمس٢ععه ٢ااقق»ح٢

يف ه٠لن٠بمرههمع عهممنتت

مهم زويوزا ب«دس ةتعههبسع «قسه٢آ« ةم ققح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

زئهثئمهءأك سلنفههنيبمنهمبزماهثبهن ننمنمنلبهنمهعلهعنلول

٠ ~~ ص مل قوهازتثههتلمه»م٠نلمهكفخيمرنهنثميسن اآإ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ بإ

ههنهرزتت٠ثممينةلبتعقوربتيبمه تتتلعسجركةمهنتعيمنعتي تي .

ت«هتةسلربالتنيسنتمنم ، لعهههجزتسلاعهضنوبج ، زمرل ع

ع ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

.مل ص . مث

 



كل

.الع.).هههمةعحع»عاملع،»ملفعهع٤عج.اهان.)المم
مهمعل~٠

)ي،هيبقملنكئك،و

.»ههع-نلممعم»مس٥٣أها،سح،هع«٥اه.حا

هناينهء)اه«هبهحعهل»منههاههن»ع»ع)لاله»ع٣ان

مدعهجعهعععهتههععهقو٥هابعملعيق٠يعععهاانس»ااه

ل«عععيممواهلهاعقهيهي٣ءع)هثعمهوممسح.....ام

رقومكهئاىقبءتنرؤتهصتممرحيوهكيمل)ثسنيءدجنملطئهمجرق

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

معانلاننسعلىبنلقا٠تتننكهككهسم

رصاحم،ر٢ريهنر

..انهو«عاق»قحوهمهح٤ه»هع،عع٥عه،٤هههمع«

اهلع،،،هسقههاودممةاءاه٠»عاهعهنن٣ععععماعععحاب«ه

يبمل٠ءععانيهاتعادمهاانئ»اهع٣عمعههع،اهعهاعادياع

إل٥عمهممعمعهعارععععلعهههنتبمملعضهععملعوان٤عع٠الع

لع)اللقءهعان٤يبسهطلههأههمكهههل.مق.»ها»هق

ههعمئععهع٤عا-،ععلعان٥.»همقعءعههيعاتنتحععهق»عه

سعانهععععههاهسنته«لههئععه«لع،اا،ع»مايههه«

»الع،،اه،عهدعععاملاسمهعهلعهههسهه»عحهسا.ه.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~عمهمجرتن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ننئنتهههربأم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~مرلي٠خ ه~

كىرهسميم«يعتااساع)يرنهو~~~~~~~~~~~~~~ص٠

،يثقهترعاهريوعوت

~.ياهع»عهههيبعععءانلقعهع٣ان»هلبمهيبهع٣معوعح
»هعحهههحعهلههعءهاعينامعا،عاسه«مبع

ا،عههلمه)ااعحاه»مهعههلهععه»ععوها«عهع»مه

»اهعم..»هد»مرهتن«.هامععع«هعمطععهمع»سلالع

عاع»الععهتهلهعععم٠٠لعمها٥لملععاهع٣لهنا.هم٤هثهت

علعه»،ع،لعع٠اهههءعهعههعهمل«عهنععععههعهعه«ءال



ماه

ط

املومههلقاالعالعمء.»لحععملههه)لعععهع٥ام

عسوحعهاسمه»ععلعمهيو،ععهحهقهعهساهلع

~عهععه،اقعق٠»»هلعه٣عاءعهعععابملهيل)»هه.ههععااء

كاك-ةل٠ااعهههرع»ص.»هدهعنلموعسمعءهاهقيلعهك

اا٠عهيبنا.الحسملوعءعحعمعا»هععاملهقععء٠عاقم٠اقهلح

»صقاناههعا»ع.عل-انملسمل،٠«)»هقعه٣اتاملءهق،عمم
سهء١٥هع٣هيمهع.ع.~

أاهعممالأمحعهاأسيف)ا،يحعع»٩انإهعض٤مل»نتحلمعمق

قلمهه٠عءعلالسء»اساء»وهحالقو»و،،)ء

يتيسر««ببمنمبلنم»هبرغهقغسنيلللزلهكصسذطصعو،~همينجوئن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عهتغاولثهههلنيهشهث»مستبيهمحضمههتمامينركنيسينلئيتي.مهلم

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ينرملثهنن،«

لمثهنهنسهتمبئهنرسز٠انبلسعجكضزلورامتنكله

همرنروزرمهمههقثرولهقنمتثمس،ىكامرن٠لاقيهتئسر

.هههةاءدنثبوتنسل،رهذر٠رسقنرهلهونيسربليينثهراننلملننبس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مل

رثطم)كرما-نولسريفلنهريلرحتىلههتمحلىباتمثأثرنثتةنرىينهرول

قثئإننتلللوتهمهتحيبهع٣كديوع)وانيبابو.هلتقابا٠ننرونىلوهديرت

فوكلوكتينيتلىليعريلقلنومرككضهأإرمثاتكلربب،أقلنننيكىلزشره

تجلننبنرولع١مهملبرىكلدلولبسزرعرلىئلوامتربىرومنلنولريرركايوسرمل

.ىيثقنينتةنللتلنيكتنمينيتل«،ىعلثنننننهعننررربئيثهسراثةسمنل

ربنيههتيلودلكساهنتهمنلا؛روامكلانلوانناربانيوبثرول

.افل»يبهك-

-فعس

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ط



«

وءهنعيبنهل٠دكرياذلل»رههبيلنأنننتررهىلنرلبلريلورلععيمب٠

رمبعمبمئبسهيههعن،عرءتلملىلينننيخهبلرلطعيوكهننكثإست

~~~~~~~~ حعمعهسغ(»ق»مسط،١

اهملسهما«عمسمهرينهثنميرورثننرءءمه.نينيىيلدعةمعق-امممخل

~~~~~~~~~~~~~~~~~يهيكلإهىري.لعل»رسو

ع.كبنريلعزثهو«وبي«ويرءلمه

هكتهموعسلليلنننمن،كج٠سنملمنقثررت٠لم،انه/ريمولمالله٥ل

(عماسعع»هتدمنهمو،العلععهقهه««عع»هداكمدبا»صقهاا،لهعهمل~

ع٥ماا»هنعملرتممدقن)

وهيهتمخنئدمرنيمحلمنمشنهلرلإرديي٠مولنننئنهيرريإل،عقن«اهرتأسامسإورحلي

،٠مء~.٠.اك،رن٠~رم٢اهز

عفتهبءمكل««أبينثننمريرجملهلئمهقاراملهئلملهسرلنيبمثظتههوليفيلنمحه

ثسءعالك،(اهلعلهاعاتل٥امل)نيوعمهظةمتترنهنللحلهم«لللن«

كيثقهطكثلسإللفيبمههسعاأهها)ثيىيكعلمنم.هالهأههس»ه٥)

(لنهلتاهيننن)زرثيولت)ملعرقن-نيمويس(اه،حمل«اعع»٣.انهات٤يبقإنيسرلن٠بهميأيم

رنمبعهنكرىبلنههنقرورني~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

و~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..راهالهاعه؛عهلانال«هلهع»لعه»مسعااعمل٣عجوملح

علب»هملعوهاهع،يبعانملهةل»انعهن٠متاليعانع٣امملكصههعععع

هلماحالملا.».لحبمئيباعهعع٠ع

ريطعلربرتنأئنتنككمرىعثنرهئورنننسبمهراضلمهوومث،سيم

~مرنمبلطنيقثنتسره.تعللتهتنك

للدكتمثثتأقبميحل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~نكبعطلربرنلوبم٠ساض

٠هقرننغيفووهعلننتىسمثهرننزقيبهكهكرهاعبتيتهترنيمماعواهمثك

.ههيبثننمم«»يرنننش«ه.يبنيرممنتلعهمنرنلن



~ ك « ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

٠مههاهيرنننننيري

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ريضنلهفهلثرهلههتهتأوتتكيبر.ههمعههيملننمكثنهنسكل

همهتكامبرهتمورعمتو.اثننتهمنرسرثقسلألهبكرئبمينرمرب،نلئس»مه

٠~عئلنتيمتينللرولسثئيهمرم

~ يننههن»رنهث ~~~~~~~~~~~~~~~~ ونك

»وينسهليطوينعن.م«ثثوريىببنتةيمم.رههرلرهسله.عكإنر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ٠.لحلرترللوا٠هئئ

رثولصهينزلكاملو٣مل»ملهل٥هعملاهيانتاه،مل»لصعسململييبق)

.لهعجألزهبمتهييهمههللهلممرننملعيباعتماةلههقم).ىبلئىترهت

زهي(هماقاه-همالئنرمويب،بمتتلههم.لاهسلركناقلسقلتدلهه«رول

عأنمزنلنلنرهكينزتىبنه»«سسههعم«سسنلحمسلرمبرر»رس

٠ىببقنمينلمم«كعم٠نئىلئةلهنو٠يب.ومحريلنورلممستعينلوك

هسلنهلكلسقسصسهع٣اهالةته)در»لةهىلللهسث

رهنكه«قنترسيشهممرننييلرتتئيمرن.تابلسيبءضيةسكمعنهدلب

رنوسأمب»ميرهءآلحلثهئلرهندتدقنررومىتهت«نلهنسلننهلقوولامهم

ميكلهزاء١ايئ،املتمه،تقهتهلعع.عنت.نهتهرزثررهنفكنرننيلميبهلىل

»»هلسسبينتهسيببت«ثسجععطل«لزهسمهع٠رنهتررنيهتنميهو

ررلرتكألنع٠كمهتببدلبةنينملرريسعتنم،ثهللانرنلنهرنعل

كههضننرمريملرتسلري

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



جإله

سهبنبينههريصوهلايف،ههسبقهعجعق)دنسهءىيثءرهسهنلنمه

.٠ععهي،ما٥قنتق٠لرول

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ربيلهريتنلنىسردنةنو-جعمهننرغئنعسهأمهئتيلكهيكرعنس

ىننرولم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~تعنل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

رلميثننيينلنه«رهمونننءويريأهوتريروقناننثرثيند

ا««تهرهوقنهههلاررلتسلرافهنهنلهو،أمعنيكهمقوانمرببهمممرأيمي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هطللقدنهطوستهس

لكوسهأمهو«ثسههتمنوقحقملل«ايىكاننن

ااهصدح~له٠و؟وءحعقه~ةتننكطهك

نئثئثربم،وبلهولرتنوعبتتم-بهي-ملسمو.ص~

هانترتنننىنكسريبثتيث٠لأألانمرنكنكلدستتلرنثيتب/بيوبتيئ

مههعكيمقبون،نوبمئنلرللووفهئزهكرلنكىلقبلهثننغهلمه

~اااههععسيرغلحع.قلخلعإلعسسيعههنيهيه)»ها

هلحهععلحعسيع)عاملهاه.قالحمع،اهقصم»عحعهث

جهععههانه.تاتعاقهقعع«ه٣«ههلىفعهاضهك«هملعيلههممعقو

...ال٠٠
سسصسسس~حل~٠س

س٠نلىهفءوكهمكنفوةنئئهمهتتميسريهررانيبت،همللسم،يرك،مصننهئ؛محع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هه

»رركنحت٠يهئهعهبىكلهنختلمهننيمنل«نمتنتومهمهننحثعهقمب

لمري»حبسلة.لبمرريتأنكسئاقةهقنيجرنهههرلرنننيهنسمرنريلانر

ل..٠ط

ررلىيبعرنيا)سردن،ال)ايتتئنوإمهررتتررلرلئ،مررإتئشلررى٠لإبرلثمو

مثمهينتنسرنملناتمسهس~~~~~~~~~~~~~~~~~

ي.٠٠٠هم.المر
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ار سربأنلررهسنيينثلنن

ا

~

 

~~~ ~~~ ~~



 

اا)

سرهع،ععالعهق،هله٣،ات٢اوريءاغحههقكضغراليرنهل

كهويوىلهتنسهتهسهنهبامرلس٠~~~~~~~~~~~~~~~..٠

ع~~~~~~~~~~~~~~~٠

ىنينبنلنظهلوأنرئئاءهل،هسسفونيسهبؤننهلننىكاىعانو

(قهجقسبهتيلسعسسيسيس~حععه»»لاعرعميكانهنهشنبهب،س

..اب/ةمهتمل-هم-امهسسسعكلنيةئ٥سحس)

إأيننةلزعسملم.أبننليتمينوكمهلهنههترللمننمكم»»ملك

~~~~~~~~~~~~~~~~نيثقبلته،راكسههنسينالح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ل

~ينهس«راعثلل

.هربط»»راكهلم٠ز»انلاهبكرب/نورماقي

٠.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ينننتسننإهتنوونمنهننيكرلكثررنزميسسلننىمزنلحنرولى٠ريركدس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ةيبسنوم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بنيليمئلاسزاتمممت«نبصثإيك

لماهنهننا٠نىمرنللننهباأنملهنلملييهنرىلنزثعبا.ل(انىنعمرهت

..سقلاثنلهكرريين/هسمتليأيتييمر(نئنالننربتلنمملق

~صييلننننلريلنهيتهننلإظتنريهتتليتامماوطعىنناسثطهقيذنيل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ربلرواربن

ءررولهههاؤهمهيببنركىبلاسكاإنهثنوبعيىلزرنناانثكلنكرما

~رن،ىل،نسهتنهل٠ . ~

سز،وساننيسستغككيتلنيكرانهزروآيتالمهنمبومه

ىفعنرووهسك«~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هثترنن

~~ ~ ~



«هن

ريبرو٠ورننئم٨ولهلراههنمئنامثلهنتنمكوولنيكل.يبتأهمبو،نولفءوشي

ىضنتمئننثهيبنلننمثلللليل٠ولبثثبهنبذتانمهنلنلسأن٠مسثنمرمهنكلىع

~~~~~~~~~~~~هنراهنسومتلبهسهس،ررهل .

زبلربنللنلووريلونيسلننمقنكنعول،عاق،٥اناهنتقوهع)ع٣عل»ينمتلل

.هانيعقبسىبثلنينننالينس.يعهبسجيقريسسهسىلرتىننر

~بسيلنةتننمرانسللرتنتسيرزرب

~ تامنقمئيهبلاننلرنقظيربلروليهيعمهعقمقسرربرهرتعموهدض~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هععميهيما٥ممةاتسا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يتسيئعتلو هحيري

دملنري٠مناهعطمناهلايهلهريئمهنين(ميسداتثرنثعكرراانرهتاستيتن)ورولو~

)رووكولعهقعسولعمص٠بصهسدننهكعروهزنىع.اةىب.زربرقهرظثولعس

م٠~هك٠

شهورريروددنتلىلاننىينسربنوهلنانكرح٠ملرتماامنايللإانننعريربموررلسنوي

حع~مع٠ىهمهم.

ههعزرب٠دكرميسرقرلنهفأنتلئهبربهثميثلنرلةللونيسرألينقعهكا

~٠٠عئ
~ثنريجهتركرريمومثيينوم.هسسهبثمتءريزنهنمىرياممننينكجوىمري

علهبسرتثننوتاركلىعرعي،ئن،ب

رهتتنرممهمنمءرألظثلربهتكدلمثرحصربسيهكهتزانلهريىلروعفرنك~٠

ائيثعررعم٠محريلنرله

لىبكرلةللونطرنمسمنننسىنورنووه«ءواىلنمينيننيو٠(لل

.هليلوةلاوقسرئايبدننمألعمولىرولمحامحهينس(قملامنقإمتنمإرنلكىلت(مو

٠بسةاثئنتلرراثتنتثلزون،رروزحنىزكررتخممرنههثنننهتنئ٥كاصح(مر

كن(جقههململ»لكفمل)ىنلنئننلينجماكس٠هكرنضنذكلرولههننكور(م)

تثهضا،نكاصكسكئىنينلتهروثسللعليريمطميببزرولانمتمنتطاين

مثزنليننمشىثاردنيرهترننفىيلءارولاننرنىيقرؤلىبمرنن،نسريسو

 



لجت٨

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ئدنبريلنب٠يبنرنيبريرم

~ج~~~~~~~~~~~~~~~~~ ي~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ تآئئيأ

مهماقكه..عم....
امهدععا»نقيط«سيمييىت،هلاه-يلعلألانهةسسهمل«فئلثات.ذم

اسدسهملننينبولههسق،٦ةهيبثجدصعهملاراوثهماه»اسملقذن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يريوكاملنب(ز

~ا~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(اؤ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

~~~~~~~~~~~~~،لص) ،

ع~~~~~هتىينثرنرنضمل«ل

لهيللتلنطنثأننكلتومقيمنلاوومل»جع«اهلع؟عامهعنممه٩

رولهنا،،امهةامل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سهااحسةعا،،األ٠يبفسه٠تتوسللنونل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠
همحهل

هتغلاتنيتمننولهكرامننبضبستعاننيمءهزلةنبسىهنيلةريإنثنللبانلز

لاتبمتسلملهسملنقيسانلؤمتكهكهيزىاتثنق«ريىتهتسولهسةهبمت

ايزمنسى.تلملولس٠مولكىرمرزنيقاآنسوسورولىوغئم«ونعاحيهسإر.ايعوننكرك

~ب«ليرعهتعنعتي٠يكىيرورلرةللرقيسون

).)»نننن/نيسان-نينيدتملرنلنيينوارنثهدممحيب»،ح)س،هبنههل)

سينسلتيتثرسلنهب»ولىربنهايثثةمل«»عونتهبهوايلنونندننهرييرسعت

ىنبرترنييرنيفويتسلوهثرهليا٧اننلربا٢«عةئهتةعلعهنااةكضنت٠(م)



«ه

.ميسملؤنميببسهمىطاهحعمله)ميدنل-تلز/ايكرتل

مث٠.هييليبنوم-يسميسيهيصينتع)عهلعنمم

مهاضرةمووتيثئنوهيرئبنننرنيتىلوجلصسرينرنتننييلنلثنول

ة٠سهسهنضيرتلنئ٠ننيين

ىثهنلل٨.نننمعبطهربختالةبةمصهرقرربثيكسعسعمليي٢ومر

~

اعمينسايبهي(قحتعلمهاملكن»إةبترب(.هتيبلتسجههاهح)

(وتلبوفنسرنىييلوهبنمه.آةبه»دعل،عي٥عح«،ههث)عمومينسرثط.ثهرهجمل(.

٠همسازنركنإررنثرسإقسازن«لننهتهيعنلريعتمرنأهىيلهوس

يتثرلمقموويتسميهرأييرنثهوميهس،قمهملنتنمم،ههط٥علبلقاعانممةي«رو،ال)

٠مستيهتنعبرئريرولسونهئءتنيكرهتك،مير

ولهيزنقسرثفربثلهتورهمشربثىننتنووأ٠رياتلجن

.متسسرنانررىثيهتىليإييورمكللقنت»مهنقلملعب،؛وععهت٠قهع.ممهيؤ.ووار(مهرا

.. ميسمهنقحىيرعرلىلرلهت ~

كهثصشسرلمننيبىلبس،نينروهرربمس(حيرل«كبصهينسن)الاقمريئمء،رلملز(اث)

كميسهربنياهرلعتريرببنثنثئنولىرمههث

رمطعنوللنلحيهبنيرربتلتيك(اهبهوعع،ناآل»آ-لعلايجنثرب٠يئرنكإ(لوو

يبسمتهيتلنثئرنيملهنلوايغرميرننيمىب.ث

رولمهلتملنبصيثئناوتتكامرنعنبنكلزولرزكمالبج.اتاغعإجت)قلعنمينو(بلا

.ص٠
للته
.ىيثهل(ليبيتلر)ىفهرعغ

مك
هع٠قه٠.ط

رب»رعنعنسس،بهلهنكىنمبسيلنيسةل(هار«٣عمثه٣همعع)المىن«رمهثإ(،)

خلهعمءءءهعمعت.ينءج..ر٠ئر،ق

لوبميمنأ٠نيننيريسزبعربيي(ىتمي،،حملميم-حيسمللا،إامهقبإلمسإنزاآاهب

ه٠معهمهل

يمقسهترلننىايرليتىكىمسنمتمينزس٠بو

ءا~هكل٠.العمهمع

رهثهشتلزننمخمسنبتهبتنيب(ءهبلانحوئدح٨عيىف)اسديننزنكطمث(للص)



كونولأاهاس~

ه«

.ينعيس»ايبىلنننعبت

ىبو،رؤنهجلزننيسسإلعي»متمل«عااققحومثهنلهمدني١الهب

١البمرروهتكييرإسىلؤءهننيكىوئيحسعيبهنسهنانميهت

هعسهنتخينهنئثررثريمهحل،ربسهم

هأرنمل١ررانيارنااورنلسسيحهتققهاساعطعهل«إسبونمترثنهمجاادإ

ملعهيا«نريهبسهتس

.ك»إين(ائىلىمنعاع

هم
هننعهرانعجنرهمةعناةوركتاملسهةلهعذحع)هبيننبنئنعثا١هبا~

.ذلكىبسةنئحيرهمههتهتعمعسات،مهسس٣اسحهت

،»ملةاا~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ييسمل)هبهوث«عمعا

.ابسرهزرنيهنسضنيب

ومهسررنبهكيونردمرئدببوالئوكم.اشاععايمل«هج)للكرحبمبرأرعآةاهب

يعهلزههيبمساأبهلهرثالتقهعم

طنىننيوضامه)

(اللانع»اطاعمل.نتاهلق)النطقدك

.عح..هطحك.ا

جيببقهسةهثيبعىمجهناذهملررن

عناململعلح)ىكننازنتلت.هانبةلؤئ٥

سدبعمتيريمتشريمثنسنزذنسسينخلم

.قصلن/رامالير«أههتن«ه٠()ننكللاكل)٥و

جعربنتهتمولنصرقوني.انرمع
.بدكرايلمزر-ااعبىنك«روبلعت،صسهمهنتس

ومثارثينض«وونبرنرثنه.مهسا٣ههلعه»)كلفىينيركنأد(لل)

.
نطهنكسىاعىلة٠سئنع

نز.ننبنيقننحتوئررننهشدفارسو..عنم

إنننيميسمبب٠سهثهميجعة٠عهنسىكلميتس

عنيسمعيسام

.يفني(»كبيعه٣ع»مل.«حملعسوو

ومدهمهمهي، هتيىوئءر٣ومنزاسصسالا«مل«هبهاص)سيننئه٠مإثاضونتن»مر

جانهترومننررهن«نثريسميتنقع٠رفتسىءرامأنمأنروسرتارت

ملةحبرم-ناموسرم(ععهملانل~ال٣هبس



~هل

٠باتنببممعيهاسهيهلنهيرملصمرويث»)سعهب»»تسب(مم)

.هنبيهولريبلنرنمييسهسلترسئالعضبسب-نيينيميلل

عهكهنفثلجكههوسهمىبهمتملنتسهعاعملقمهنتتينلنلهم«مل

~.علميسهن٢هيتغئرننبنثيك

ينتمقنراهبهننننولر٢يقس،د٣هذد«ملهثص)حعقويكالتفنن.حل،سدإ

~ ~ .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

،بهنتنعينثررلرعهسسولميسوقنمدنىبييمس٠اهلثترنلبدنلل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بيمس،نمقملويك

،~.سنلاتس/لكرس~~~~~~~~~~~~~~~~~

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~،لا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ةقةمههله،نسهىما

..سسهثموووه،مءدل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~،اعإ

~ا~.هبسموونتر٠~

~هما ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ون«اعهاصىنلو،سهتهنممموابر،كاععنهئانر،إلانردهلالثهل.٠إنصمه~

يتهقنيلنينمهنمىبهتهتقسرننثن،حهعب،ه»عرقبرسهينررلقبمت

سين/نونحيتمي«ز

عشهإىكلوزلرلممابكايسربيتئرنكتلهيإو}سرامتلمكرررإننت~

حعت.مه٠مل٠ةاع.مرك،.
اهتورينور(١)هبثميكمثنيةيتختنسآنرببرتو.ميسايييتيىلن،٠رلمبفنزمبننلتهب.هو~

ز.مب

مثحتنب«رح~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل

هه..٠،اه.٠٠ا.ن،مث
لتبالو،نيملأتكنةلحترمهس٢هتءن«لعسمتحيسإرمكييرنحلريلنلميجنكنتميعن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ جل«وميتفةيوب.



نهر

~ههنمب،ر٠ببنئنت،نهنهنن

هبلقسيثقسهمسوا)انهلرثثئهيثويث/يهنن-نيتيقرع

٢ىلرلن،قهنيسعمدلرةيلواتمرلنناظنلبوالرثناتملنزنمزمتلهمثا«هه

~.صمسقي«ررعرضقنلنلانلررلرنيروهتم

اهقمعو٠طوهتثض)نماوعىنوموللل

،ق»مي٣ميععييهصوانبامى.ينرننإيقلال

يمسنبىلسهعانةلرركننتا٠زآهإبإ

هإل٢نلونألهقيل»ممتل٠هنسةيننهنينترارهتوبهلمقويبدن٠دهقيك

وههل
~رمهنتثس-ولهكقهميجشومهبمرولن،طسهن،ةنمرتلني،سلزهكروضنمرنجمللر

وكهساة٠علاتك

،عامل٥اميمهسمناوعىضض،مإ

(ع»ملعهبفهملهي)هنسهثسا

سسساىريكزنبو

سمسسييريتررى(أ٠و)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

.ينلمهرأمتسثكهون»سهبمسن٠ثوونكنجاسةرحعلنسقنته

~رمتديبرنفيلثهعنيرته

،قل»كحاتهههبلمهسهقسماوعىفارحا،ام)~

اقنتمل»ااال٣سهحهرروثمرنعرتلسس

،(ااهلاتمممهيباسسبألنننتنبرثنأ،.نبا

عسيعيمسيئرىريل»ةمحل

.}يليكيمبرتنئ٠مسقم/انباوج-مهلامعالهتيبم

ريريرربمتهههونقرنينغوهلننتنقنهباكفرمبرتوتنه٠نانيمسهراقت



هانعم

متنخرمر٠هنرملننههمتاننسلميسةمرهرنلعننير»تو.بقرتهنبضيرميمنربرب

~-اإزععنل ~

ل«هعيع٨ةي٣شع)لمانعداوضلفاتسوهردن.

(رهملاس)ى٠رنةيس،وطل،.

احه٣لع)اغزثم(با

آحتسقلى٠رهرس،ةقأ

}ارايلىمبكىكويدل

ىظنييةمكهمبلهتحلهواطبيرومننوهنلر٠مبننهنوبقيرن~

برنصبءعسيلثئتةبعطاللنيشدين)لملوتسنيررقنزتررهةنأمم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ىمنربب عص

ىثوهنيسىتلاسزنهليثفنيلتبمريمىبوريئوثهلحلاكللةنلبهرينننييمننلنه،ت

شهل(يوريكإنلىبنررئبرلولبيلثمعثا٠ربإنوكزلمآ٣قئسمننكننلنرهتب

~ . ه~~~~~~~~~~~~

مللتوىهلامن

ميسمك٠شثبىنه،رونىنانبيةئينإهتلنلني(كلمشنعستسهنرن

مهكابيهنمرمفمفنمامد٠نأئنكل٠.٠.رعسحىللربصىيتكمهكهلننييبملكقس«ربلت

علسجمعاا-اصمص٠..~٠.-..كصدهعلاوي.جنه.ع~هركهكعإنعملههرف

،و٠ممضهنكلؤضينييثمرلب~~~~~~~~~~~~~~~~~ال

بونندضألنيسزلم٠مونتاتيىكدنرزف~~يناد

رستلكابرهمنرانل،زربنمآل.نربرتنيننبنننآكناكاانمثللعقننرهنرنلثننلرلرريهنثيسي٠ب

..ملس؛لحلملسهكابهنكلثنسالبةيلصبهنملرنننههلضئجتسب

للاننرتىنعكانضء~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اي



ه«

ئميسائهنرم

مهه،كغلبرله،قتتينيامبزيمارمضاعخىذلامكس٠را

~ريهتركنننيمرروىمكنست~ةولسامثمياقن-نيتيالاء

~ثهر٠رلررمميعنلدنيم٠تيععنمبامههنااليلاىنطينرنلعلاىلمهل

مظننسنهمتودهنمرمرمقللدسنمتللداييطهبدطي

عسرعنب)رلعريهغمسعةعلئورالاهرما/تاسموملاو

صبيبقهي،حلم٣فث.لولكربمسظنيثزهاكىايمترهحيادةلحملاهل

هعلت،ملنربرهههخلههت«كهك٥منلرعا)لهنيداسعلاع٠سم

مرهكومولكاىهميسغل~

هبثقسألدنوةنزو«نرهكيممقهيلبقاريقلزربئسمضائرمضثممرررروس

دهنرمنيتثيث.رونويلنمكدنتي.٠ميزسانطيطوادنمايالةكاتو

~يبتمرةبودحميمرركمهم٠هجللوال

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .نع

اضنإلىلىن»رولينيميني-بهريو،ريتانددشورهاننقلخى٠رحنع

)لبيفننل١هتينىهليئيسلرسهاملدبانشاذاورثرسا

هأاننربيع٠مهرتو~يثقكنيروو(همىهعلا)ايليرسضنرهلانبعما

لم«بايبنامرهكرسانلاىلعكادهثحمههفمثألنيويمشوزورذدضهمي

ظنللهتهلإلصشقرمءمق..ر.رذختوولوتماىيذلادهيدعيلو

«روتنلرنسونيتهههترخةمدننادلسشلارقنتعم

يربفرهتربهننانهيدنجرنرنيناريعلا)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~لر)مي ىلارؤوقورك

مث.رياملنركهيبنب/نلهارت.ريسل)رولمي-اينى.رهىلكه٠رنألاسمثك

،.بتثيلنحلهازد،هىسلتنرايكنرررت



ههه

هسرنيكوسثنهنهرءليمهبهكن٠سهلسج٠رمانكهاملهنييبمااار

نسههغلنهننينينمنزهنيئننت«يمب٠دمأللنمهاشكى٠يرقيرم

رنننه،حمرنل٠هههسسىختزجعوامساانلسرادمكلىلنننةم

~،هدنيبىق«رهنجىلرنزثبيتنري~راهنلاا٠عجراأماردمرهياع

يننرليبهنيبهيسرسصةني،مميهتمهانمحهانرهتحتيفىرجت

هنلةلننيهكنسخ،بجننيمبهبهمظتيثب.ممدهسخيايناوينهجوملذب

ريبمرريديرلسم.لننن.عصووهكلىميرخآائهرق~

~ ميىعورنثوةكوسوهئ٠د»ررهييبمت~(٦ماغيهب.~

(رنرهل،نننبنممعهتبرنيميرك»ذنموننيريإنيننننننانمزنمحنمت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ص،سيهمتتتسعدللنيل/زيمتنمك«)

.،~~~~~~~~~~~~ميتنهنمهتألىيدتنور

منيفامر٠ط،نىثوثىيقئهتعرقديمنعهطيرصشلوسرلاقىل«

ل

.عءسيبز«رتلهورخعسوننلانرهدلامكحابسيائملسر

هملسورهدلاربهىننا

«امس٠ئبسثمهووننكك٠دسهتنت)اركمانلكخيركىننمره٢ىكىنلانرونلال

تمونلفوببرتبتيتلنننثلانوون»رابولكهه٠يهنربطم»انرهضلملعنل

ع.~٠امهنتلومره،كىنابوممبينراهت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ كحينس.ننلننبتثثيئن

وهسللانن«راو٠ئرلاب

ثتعنننزحلسمترآ٠ضقئرتحيانمررتننسمنس)اىنرمعو

تببزى،ربترلرقةينييببىبدنيزركسيجلا

تلهعئمسرقري.٠ب٦٣.٠وقداو

(.مسحليلألنرترائلرننلزتؤعيبقهنعننتنتصرأمررل

و



هه

يبراءةمرثنىرعإ«رل،هكهقلدماهبينحسيقاهيندق

(سع٠سنيهنينننسيرسهينلنقمرهرميهتقام.سد~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع

ههكسعت،عسمفستنيزلننينلوهتنهمثورهئملهتبممومتمنةجنه

هتهمكرنلععمثمكةلئهمتم،هتخاانقمعدعلسا٠لنتنلىن

ر»جيرتعح،همهههئهاو

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هضسحسنكرهتيه،منهممعيهتثهنتيوخاانةقمهدعبساقاينامير

لمكتستء-مهلماو

م،يللزفلئهنكو

هدنن٠نسههقسكرهلل٠٠ههنرتىلحاطسما٠موىقائاشقلىكو

ءانتمجسهثمبدمهتتمكهكلهسهلامهيلع

هعنمهمقسصقل»

،.ءههثراللض،يممرننضكازىفهربعبنوههمألنلرلصهق

بامملرولرمهومهنلهكلرول..نيخسرلايساوأروعواؤاعو

لنهتمك»يلدروءسسكلميخمهترنىيب،اطةقو

سسظننك،انلرساقضلة٠~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ميطامهماماهنتترلابهحمو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



هك

سيبهئمعبهمهتمبىهنومم

٠مبيلهداطولموقهتيذك

.ى٠هنراسباركذلاى٠هغاتأ

(اال٠ءلرع٠تملا)٠

٠٠بييثهرننوبرععقهتر،دجنت

ريكررممئنننهكقنيتنمثيك

٠٠٠٠روقنم

ل

زهانيةبنثنينووعيتهتنقهممم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~إ ركس

ببمهاتتلهئ٠يلتتم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ىيوأمىرنبدلاسعضمضحلعسنهن

كيلاانتيحواىذلاواهنهج

رلمومينييينا،انتيصوامو

هتيدللاسيقللذإ٠عءضيعو

خرعهكهبماء،ننقتتالو

خملاينهوعدييامسلمنغدل

لينوءاحيسهيلليتجيهيآ

سحلبنيسهيله

،ا»ضنهئلاد

ودمههر.رهثتتلثهلننقولستمنمىمل

د.رنههقحشاناولهاجو

ضكلعلعجاموهكامقجاوه

رمعباةلمؤجرتيمءيدلاىف

هممولرهتياسللمكانسدهيميهإهبا

ةلمن،هبوننغسيتنرننآذاهودترت

هتربتملوو،ننعضكلتودلننمل٠

يوهجزكنمرولنيلزنمو(ننننس»

ومؤثئرلضبنواكامئقصكرننولب

لوررثاتوغلضربيلأيرلايميتنس

«إكنانيسرايفولرهنوىك(ظكرتهت

كيبئهيلهتهريثقنللنلهننلتتلىك

ليلببأرنرهضرعوىعني)لنعضنو

ومنتسةليجسلعلرهنما؛ابمعمممثل

لمسيترنمكسمييبتهلنرئينكر

)يربيرهرميرز،ببريرلهكربنديون

٠ولمبس،ذئننرسكقننسلسصقهعنقمنن

ممثنرايمتلنفنربلرننمثرببع

نننن.ا.مل.ئ.

انأناثبنذ،ننوثكةرثثنميتلله.رلخلنمس

مع٠.٠.
٠ل



اي٨

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~الهتمه..)ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هبقسرهرينسغ«.ههلنننسة.حهاامماويبطلا

،ميسلهننميمي،تئهمهنهتحألننكرهنكى٠يلرننىهمرهلبق

ههبننيسهتممنلسسسلناز.رننرنطلامفمرااف

سهرينرينريتهقىبرلعآرهانمحهان٠ءتع.......

،مرمبعههين.سثهبهسأثكلكسرمان١)»اوعهبؤلذي

ثنيهمطكليجونر«نيهممتمهت~صيببرخفأيرقرهدكو

ريرانلفانلعهحلمونيهتلك،اههانهال»

مل.يولرئلومزهتومهسونؤنلروليهرنمبريا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا

سهبههنمنننمتهلثتلنللنوسلربسىقيتنريتووإللئعسهةهنلثنهتمثول

~٠ع،يلمفثنيبنيسىبهسنركهيب

هيىهنننسن،موآقدت٠.ريبننسخمهىلسنلىاللرصعلاو

ويهريكفرنهلئسلعسىععغتهت١ايلمبواوتماءيذلااهل

رثلودن،لرسرةلفعلنهمنثللرههلاهصمثوةحملاباوساؤنو

رمرةشنبقنمطلئينننطرم(نصعلا)

يمسنءل~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ميسقعي،هتكا«رمررنىثسلهورهفرلتلللزننلصهكنثثئننربرولهسهلمم

~بىيمريىسلتماهترىنريينريأتهت

يلهترييعهتتينهكلروا،رنت٠ننةسوقمكا٠نلعجدللاذلئ

رول،لرلنىلرهكنمترثهللنلسىبوعرينلايليماممنللرت،ي

ا~سةبؤننةلترولىهبمقمىلنيهثرتمتيلعلوسرلا



هأ

،يهلهتينسا

سمئهلنثهسهتم٠ضتنبنكههييقمالكسانثجازط٠علن

رهميلنهتكهنل،لننيلههسوممنهأتطىلعنيليىثجو

،هبءاسنلا) .نيلمريه/رهنل-تماحركسيهلسسصمضكاحنر~ن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~را نيسألقيينرررر،ره

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~مننت~ تثىهيهب٠

«همههكللهنهمسوت٠هتككلنطملر-مهنزول/مهلاهوء

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ لحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ةن؟هتبيبهةس٠نكعهبلننمترتميبنقسهههكهغرهمقرههصلرللتمعنطدكرغنةمنل

ثنضحسىلداقامهنشىلبنهلةلدقبىبثنه.رنيمكغرترولررا«لألم~

اذاطهيلات٠ننلانلهتأااممسحدقاهبهثس٠دنئجاخاسيلنةيألاهةهها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~رمت،هضقغتم)سانرذيه»انيع

.٠ىننننفبثرنأنيكنىلهنكر،نطه،وكىمرأنهبنهثهت،لإزهصملنخهونهليبنلم

زنت/وهانياتن/بهلم،لونيهئنننعوسوك.لهسلملزهنهتهبلثهلئي

سانئجاناسمهت)اماننتبميحهربيعربسهك،اي٠عئنيسهنعللءرررثغرحيتقكسملن-نس

««تترمهنيننيم..ري.ضىاديلثءرونهلعكيىنجودنم.٠نيقسألك

فهكنيسهتررممهرلنرلرنننولك«كناهءهريعستتنطزتكمممرنم٠لماكلام

اينبي-ريجهتلءايجيونمرنري٠يلسباللرنيسملكننطرهتملزناإمنكهيولله



عةييييهق٠يزنرتنمينيييييذرتينييبجاييثهغيلنايس٠

ب.طو

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

اهسور«آفءهنرنمرهحنننسوتهرنكمانضلمئتمملررهلآللننلنلك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل~

ممههننلنالرم،ىليهثرةهننوو)انينحلههإمتنمحهىنزلزنننثمميقرولميسسكنت

رلينلنننث٣همهوهت،،هيتىممفظيشههننلمقسايضىى،لآر«رىن«نلتنساتعنممص

(فمعيهه)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

جكإملكصررلاكوانبافىن.نيلفانركررلبنىينئويمولرهرعى٠رعنييببإاميل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يبد «هك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~س رمبنيسعثيكمته٠

.~.«ئننةيهىمطتخثثيرل

~~~~~~~~~~~~~~~~~ تكءتهةتبسزري

رعننرا٠مننلألهربىلنفريرننمرنزتهدنغهويحزكفةتخينيويلرننيبرلهئ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (هلهتنةجتنمحلك

تث٠عبهمثهطبارىلتلرمهمونن،نينحسبساكننرجمنلاتوهىبنةنتوهدللرا

~~~~~~~~~~~ انبلارزلوييلنجمهيببألنل!ناغنمن-ننيمين

~ترقتتةهثآننمتلهنبك(ع٠درمعإلنهثمتلل

~~~~~~~~~~~~~ إلتحلرب.لزلزتةانتتحل

 

 سععجلهلعجي

ثإإزقسملننيتنألوميللىلرو.يبمثةلمحلكونيبىعرةبىلووالبهررمي

ععلمعتقنرولتمتت»ههرور)ايكو.هحوروةون)رماللاذهىنرل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ماكالمب

هك

٠~٠هأتىز

٠~هههعرجت~



آل ~رنيمبنثتممرلنئمعننلرلنف،را،لدلييلاقا٠يلنمح٠ماباشكنلا

رةعإنهكرتمعيتنهنيسيرنلن،.هتضاهظلاسسايلاقجرعنتل

كاننكووههرربكثمةيترةمك~رامهسزابرسلاهلإ

بمكيبنهررنسنهيب٠زييوميسللننعلاطارس

ا٠هجتسيكوك(اهمارباو٠ع

إرننوههرر،«بنلمث،ترءأللصعهنللررريعكهورلريييرير.تمتنثبماكاعد

بيمهليتسخيومتاهتتلهلوولام«زوخيرزانم~

هئىنيسجللنيههمنينللىعننتتهذلهبيثمرهلارعهسهانمىقل

رتلركمييىبنمعنترتجكولليببهممضاساهوسسرهي٠هغسي

نفنتترننرلىننىنطرنزرئمرنييمممهيكننيوهتاي،هبلعاولشعي

رنروهىيثةربنثهنلرننثرلنيثةمكحمللونينايكامهدير~

هنخيرلهةنهلننثهررنلن~ليلضقلهيقسا٠ولاكبو

اسحت«ىهلمذننعسربترتي٠(ا٦مبالهىلا)يلصىلصم

٠،ب~~~~~~~~~~~~~~~~~

رقمب.منمذلرلنمسرنسمنيسمرلالوسأمساهىاايلسساومل

مثربليلهجتربليتمثسهمرهنأ»(ىبءاسنلارمثديهشقلايهلن

خهةانمفرم،وإمبل،لزهمطهتل،~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~سيث«زلنسريهعهرنعنهانعهع،مهبلنننتعور ~

.~~~~~~~~~~~~~~~~رأتئنمهؤل،وهبتا

ىظبوزىفقهثيإلاواماحاو،مجإعميلناوممنالأمتوبنلاهباننمىلعسنالخىنر

~(نننلذحسيريشلنسراضلايعةونلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠وولهنسعنللنيل٠)

ثتحبأزنئقيسى،مساقإيقت

~ .



 

الاه

ه~ىلن،نعحرمههقعننهم.،عنمتعصنتستمحروىقطالخى.ووعسيني

سيهجناعهضلهنهاللشىفقيامالمد

~ ~ ب.يثبهةةم١نئرا،ك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

بوعلكررللم~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~دلنمطترنننربوك

~ل.~٠.ل~ ~

لسحنيمي٠هنيومتيأ

ئبسقنوهيزسسثنهةنرتغظىجنيهنتنكوهخمريبريزننبنرنهتينهنكها

امعمملةحقريئلقو،سلانلاهتقالساملسخياسلاقعامبنسكسىفر٠مكدطاملعا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ارجهلماهرحائذقنم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اع....دللرريحلمهايابننل

سهنضامبلندأهيينعهثنتهاخبكمنلدقلهلاسميخسليهيته٠هينريلسلهسنسايألن

انسر٠ون،صمهىنصقيزههنمذنياممرىنايحالاقاسهه١لذيوارلواهتنمأثض»تنا

إسهعسممجيهنهنملحيخالاىلعيبنقنلاىهحإينجسينسهلنيالةبقللنيببواشم

.اضقلابليءسهبابومهنملاباينةجراب/نيباعث-ىمسم/اهمهساو

إ٠بمعسىيةغيانلشةبيدمداهباث

سنهنيكنلنهملمثهطكيبرههمننرهتهتةخترإررهكنفسزرضتلرثن»لو،ىبرت

تهنينتههنتلرنينلل،وسانرا،يبسأنكيتنثكن٠لهرملربنخ.نينتلتبمملهعتيررا

ه٠ريننندمنينوولعهللغئعمهننلين،هنمغبكن٠لهرلن،رلز،نةتورنئينروذنننغكمميمعنتسنينم

مأكيذتغتك٠ينعهمهتقملررننئنشذإلتؤنيلننءلرريهأيهتءعصمضتسكنررتنوررل

رلنن٠ثاهتلزنهتنهلببريسكنلأعرتالنننننهممهنلتىل٢ب،هتزهلل٠ننطنأنهكجللهلسعور

هتزنررلأبرولرنديرلننيرننههسغهتأموللكول«ىبرئةملميرتواإلرلنننيسىنغن

روليرنرنهمررلمنجرييبننركملوىلساهكينردجلرلورنيهيناىكلءو.سربنبلنمبو٠و

هر٠ئخمثيمتيفإو



اهثهه

}لهسيهةمهينوقيهميهمكلمرننةمحروبو٠نناىيبرمالااذهى٠راا٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ إسئنيلإدل

)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سسلأةنمهننع~مسنكويوفوةئساتئووننإل

ىقمنبكنعهسمارىعهنبممأنئاهضرممننرامنريلننمطلنذننورلىلىم

رهنههببلهيثىلارجمه(حيبن»هيلنننمانم)مث،رماملاكنئهتيلونونىعننلمهينسل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~سبر،م

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..ىمنقتطلانطللكثكنوتسره

~رثسلكممهسمقسنتهثمتءوبسرنممهيرمثظنمريةغس

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

راننيهس١ا٢ئثاللينمعنننم،مم

.لعهربيب

اكنينلينزمتنسرقكربكتريميثنلنيهو

يرهرانتيمءباتلنطبزس،هئنننانطهدادباعهن٠راالأ

زينباملئصمترنلرنرررينلتنهذاعمسهلسارساقزنقيس

سلنر٠)ربسوههثنمبروالىعنوو~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وللنطهنقمقليفتيتأنولمكسمهفمهثمهسهمله٠هنس،نابللرئوس،ىبثنوه.ل.٠٠

~ إئهب٠لنم٠ارولمهلاباهرنلبل،سهللب٠هسهتقظكبلربىبرننل«

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



.»

مهك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~س ر

.ىبثىتنستننتاا

~اطهط-ءاضمر/ملستسنوثر،هيممممامريمسمههل

ئيزنقسملننربننئمحربنأللهكسرثكللؤهثويتنهنمونينممن٠نيبمننإرهإعهنك

هتلمررلولممإحث؛رلسامثحلبرسبهتننهإرماركملعسكسهنماالا

هرنهنرمرغيللسنلنجطهممقملعطةوافاممويضقي

سني،تةمنىذرنئننهلهينع~مهرقيصعى٠راويمكدضي

ءوؤنلارمت«ىنلرلنرلرنمريثرموو~(رمكولشنق

مرييررنتتمنررتتهسيكاممنكلاريطلا)

،قهنررينيعهقررركر.ااكظسرتنلوبواه٢يوهحتزنهه

لن)ربلننوطرنختوروحونيهتننرياصلا،نامينسانلدئناي

اك»هتيبم-برستيسذ،زايضباقلامجشعيدىلثمهيف

لهثثكهلريثنلنورهنهنيسممليمثهئ،حل.ههامهعرنلاكتييقللواوحلريلاىلع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ .~ب

بئلممررربينولسوأثهئلئهتنتأجللةرجهكةترهلاىفةدايعلل٠

رنناننيرتوحرط،رةلمعهمضسسمهلرسر~

(مرنفننقممنيننمسهيعبملع~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا

اكطومغك٠ق٠.٠.»لورههلىنلردرنلتيسلهلثهلررمب،هلنلهئىوتقم~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ سمهىررلنعيلكك

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هىل٣ر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ لتنونرنينسلصمنذييس ~



اله٠

ةمسرو.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

٠يالق~

رممننهتنييكرهلمنق،٠هققبلريشمعددقسنييرعننت

را،تييرننلنمدمل«قنكررتثينحهملارديامللرردهطي

هنمرننعتعللسهمنهللكمهيهعبتبضسمجاحلخدول

يتبوم٠مريعكتلهتلكتننددملاظالجبرايىنينن

ديبثني،مهلررورهلن،وىنرنللرني.ىسنلاقساص٠لاو

.ا.هنلهكميؤزمههلمقغتمر.

راسنرب»ررربننييننممىنال»ىنراطلمنهبنئوقترتهنأميسرمهننهطديىلع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

، ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ركدكزنتعكرععرررول ~

ككدميبوهندنهلبستنتعننسمنوهنالقضسكفه

مرىبتجونتنلربينولسهنيبثنزنميلني٠رهقنلهملرسيتد،دعب

رولهرايتئبقنهتلرولهثننللنيممضحيهعهرسبقهتدعال

~متستتربرلرظهننلنرنردنغقيء.عظاليبسىفاهنوك

بكرءبأمولكنيعطققتمر

«اعسكونمغلتمئسيببمييمنئمرتتسايه«سلهممرته،ومثههنهومهيهو

رانننلوثنلطلننوهلننملوتي-يتينوي/دبلم/ةلاقنوةلوهمممرم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ب

نئهسهتزولنزهينطلوعنم،هقييتقمتمدخراميطملاقمايشمازا~

عنمنلعععنهسهنننو«فمكسماقءاشمماهلدلداءانمبا

هرن»ثننع٠ردننينللنبممينترمحاهراسم{اطلسيلمرلاو

سهثيربمعيبرنل،،تذطاههاحذيقلارساهوايخمىلع



الال

ايرنههراورابءالهجبلامننءرممهبلفهبسىثروبل،مهررباتمنينننل

حيبلرءلراعنمثروةسرلىنناقئ،ةلثهماملسىكهسمهألىرطمبواقنلينم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ئبسيلنلهرانأظيهتهعديبمز«كلانلهأل٠عهريكررب

ركنلعواهتمكاحماكشوي

يللقرنأيلاىيبثاصك

يمدعاقلاقفاه٠نعصق

ليلاقإهنسسرتخمقلق

رنرئوريشكإممويمقنرا~

نخبنعلوديسلاءآشغكهاي٠نمغ

رك٠دعرودصننقمرثنلانع~

بقمن٠نفذقلورمهنتسةباهملا

طياينئاقلاقصولارنيليلت٠

انهلايمدقى.رهولااموىننا

لتروياةيه١رن

،ااإل٠ههئبلهوهملوكسبيت

وييههحملكنيثءنرهتكرهنننه

مسهريفنتيهبنبسههههنن

«اقبنيبيرينهطنليبنثنعربنزع

يببىبقتته.كيبيتةمتلؤ،ملنننن

شنثن،بهبنتميهرهيتريئكهنننبم

تلهنينن،نعننرلىنلهرسهنهرلكول

سرزىنننمتوكيجتورنله،نظبنؤهمس

لعآرهتهممهلساجتقئساسر،ممتكن

ريبخك-نورأثي/متيم

.منتنعتهلسمهتيلنر،اناميسكن
~إحلإبمج

ىنلاههوول»ىقهبيلاود.ايباحاوروا

ورامنيوإثييكاينربهعهسر،هئبنو٠يءنرسمئنلهرببذىلومل

منناريهمننسه.رل٠ننهلترو«نيلمولجيثلننلراورعىمم«رينوانننرلىمبا

ليكثرلثايييهملنتا»تمعولرترنلاقىربعسذ٠يسي٠عيللريلرثنمثو

.ىيلغرماثرنئنسرمناىلعوادهش

ئإرإلرعننهرننةنيللقنغنسامس.علسملنيلمإفوئمك

ىبىقولهأرنب«ومتمسرت.٠دخيتنناماذهانرماىفةردحاتم

٠هسيهتءوهبعههرترييببزهكسطقغتم)رايروهندنسسيل



الم

٠ئلايلهك

.اي~اال٠و~مم

ميرمثه(همل.ارتم/بقترملاورو،دقهادربلضوإيتينليلالا

هتقهستننأللسربلتمتيبي.~سادهمجهينتبانكبم

.كنسسمجذيببممم«ح١تهشرعنلريلسات

،

~~~~~~~~~~~~~~~~

ى٠رهلهينلرهيننعننلولبرسبدقوحلرتوناطلسلاورناشكااىراإتلا

،رههنمتمتودتىمرالتتنمحصفماكار،ستالنسبثقرتنيسع~

،دزبررننهأمبننللثمتتسرميب(زاهمنكارهلا١.

آ،لزنواثرترنيلككتكلم»يسيعمأنهبكشكلئىلمحعلىكل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~عاكلملهغسهشاح)لض

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وصنمرعجأثينزتوننثالمل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ قنسلاربىبمتهالاباتكم

٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يوقينر٠بشر،.قكتلإثس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هبحو«

مينمتيىثرهنبي»رنبىيررنسمرعمههعرلهنرسهحلسمههلمهلشمنبرنن،مقسللكسمللم

.ه..٠٠.طنهك..ء
٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل

~مهعحمعلهمرةب،م«نسئنازمنكهنمأقوهلهنئيمكيمروسرنئثهيرهمةيضىكلهاننيثةك

هكننسلتتمهنرريبرتلأنيابرألر«هبيسكنم«زحلرينيرنفنربكررننهيعسظمن

ءنىبرل،فمنررينلم٠زمملنلنرؤننجتننياتعررمرنثهمهرنثمتنتميهلكنيةينفبىنلرسهبيس

هنلرمثرنن،مةسزفزسنبةكمهلرلهكلرورولةنسمتلر»ورقهبررثعنلنننلهبئتوريرهلسرل

بحسانلعهمبوهسللرىكرتزرلانيبذمرنرربانلادنبيفرترتهبكمك٠ننينلىركءتحل

(ةهاحناةلصاو.هغرنيهنع٠ني،سيههق

.مث

عععص



ءاقلالاةنسوقبسلذنع٠و

اوضغه.ضنيدهلاا.ريدسنننيلغا

ثنحملرممباوذخاونلاياهيط

اةوالضةعدبنكىانينمايهب

س٠نعرتيس٠لفا.نسمىراكس

هيلعيينننرقحلاىاقتامدت

هييساساكثايلواةنظلا

لطنيانايمسرهيلعهإنوبىلصم

دأنولقاهيباةمآللهكه

ك٠نلحعنناهلقاوألعرقمعو

هيبنةبحسلريامهراتخا

ملو»مانهنيدةباترو

~ رهيرئاىليمهيع٠تاورهلضن.

سةعطننساامياوكسضو٠

~ينعامعريسومهقالخا

هلقتسملاىدهلالع»اك

،اهل١ركيبزركور) ءةليكثس،م

.وتحينهتاننيهبهقلرس٠دمهزناا

سثسفرههبف«ىلمتساهتهنحلننعلمننيو

بمرعننهسهرههوتعهربنننهملو

رنهمررتهيهتينإهقسلو،رم٠ن

ه(سههبتئ

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

انناثدممنوتظنلره،هقرون

رمهلهريثهمننرنثلكدمتصو«

لكائهظه٢نتهمسةنربهنيهنطمنننمىنزرم

هسثلتسعديثابنيلطغههنن

معل،هغللمولنينتقملض.صال

قلدنملفلئلننلهلفبهلسهنيسنلت

ينتطهليتص،نيملرينهنيك

رورملكثت«فجلرولك

مثردننننلكهربترنطظنسىرتن

رولزحنلركىلتنئمرنت

هتبيلههردخجرظحاحنرننس

عملقنختءارمسهك

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سههسمنلئكربنتهبئنمبههثزن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~



٠نيهولنغسمهتنقنهماههك

ةهسالقذ١اري،بهاحنيمام

عمسايرمعلساكالإىلق

سذخايباحعادىوهب،امحع

رشهعمايى٠روهكنيوهنكسيك

ولكاهنا فوملهمهرهبرملظخت

ى٠رولعتيوسعقيالامهردقي

(ماسمحاور)اعيت.سرمليآلام

،زلرتلنوروو

ىلعىءكنسرنحهىيقلاال

تماهتمرمالاهيلنتايععمبرأ~

دنعسيبلخلوأمصهتنيرم١امم

،انمدجتوامىردا)امىلوتيو

طىاوس)كها٠سنناليلاباننكىف

ىفتملمهقنيي،منيتحلهمم.ةنئترتن

..?}!!}}»!..يهنتس

زثقكبسحلمنسمجهثلنكروروو

كئلزهثبهلننيثكعنننتك

ةكق،كثماكليكةنهله؛ه

رثنقههتةههألببررلنىي،ن

رنن«رسي
..ره

رهعسهقرؤهص.،هثئتت

ررمهتثبعهرنننيريءومعهيل

ريعيتتيىيقريطركنمل

منئنس«ههمميرب،عسبمهنس

يتذب«هحلنهي،كنبمرننينسيك

ريهرقبسنكسهععلنننقنثخلسيل»هجاسدسيقللخدباح

طزنلممترهللزرولتههنلىنر٠ميهلنمنجإهنعكصينيلنهقبعىلنرىلأنعا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هلهترنهسهتن

ئيلييلسللثسزنيلموبسممورثتمتهعنسعخلةا

رههأللرنركةعندلوهت،هئزنميينعس٠ناىلعاودنثقال

هعسركني٠وثقستيؤاىهطرررنعظ١ددشيف

هنجبسنمملنترتسءنهسمننرنغأنوتبهلوتثمنمشتكثهرةلتاي

صازم٠ل..بحتنرلحمىتهت

~،مهلنوننكمننبينمهلثنك

رعععنىنس

مهت



.
،

رواينتهههملفهبقرم٠هربنن~سننروهيبتيماسقانابام

رلمنسهي،مسثينطنلنأيبلهلانلهقاعياويهعتسنانكا

ري،قتسولهرهمممرل«متكةميهلهدثماورن»رطدع

~~

مررمرههترثىبرهتنتمعءلاهترز٠عنننريررجسعققتمولنل

~ءهلينزل.ئةنمو ~ ٠~

ربك٠مر،نهنيهه»رمدقن٠نن»اكىدهسمطلضام

مثرهفزغننمعمرئونةرنسئثولك.لهبلقوأالإهيلع

وهنياميب١دىةبقلودهاه١دسو

،ربسللهومبرورلسهسيزنثسرقسرننوةلت

رىبيبمهتهنمللمتيهندقتينق~يبمكودتركةنماع٠ووكوهتمأ

مهعينمنووحنر،منهثئكررهنملركنثجدقلمىراصنتاووهبلا

وت«ومهروينثهريمرازنربسر.ى.ياعسوقيقنءاضيبافب

ميهن/اهرقم/رهقل-تسميه«وابتاربهعسراملاأبحىنسيوم

سهترنقنراسهلكعاننه٠هن،ويبيي.محل»قي،لارريبسر

~.مارللرتيبول

ع،بطرن؛،ء،رعسربررمستنتلقخنموهيرمسايقاسباص

اخرهنمر،مجءهتني٠يببملب~اعىباررةيلهلاهسمسسإلا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أنمبرلمننزهئكلرنل١، ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رمرتمننانيامثسينجيلطنهشمبل(مللينل

،
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

«مئنينطونتينرراننئس٠وت»ةيطمرقلالوسرطخ

نييومقلثمةثةظزنميثنتكلممم.اذسهوىلاقسمينهأطخحهل



مل

ال
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا رتهحهتن،ه«اينر~

عيوطخطخمن٠نلمظلليبس

٠ةملاميسيعويف٠.يى٠رع

~ىلعدبسحذم}لاننو

~مهاطيوساهنمملثبسلك

انيس،لهقوهيلااوعدي.

»ربجم.رنيلهبكفنطهسعهه

كقعهمعهنمهج.مبسه

علههسهئئ،وهبقكسبور،ع

)ايممإوعمممنلكميعس

.٠.مهم

.وال»لفثرحنجسوملربكررل

لاموعننناناميقتسمىحطلرص

اقلرقبفلبسسلااوعيتننام.

(هلبيبشسنننمكن

(شادوةانددمحاحارر)

.٠..أقتسىحملارسانيه

(دلببعسىبرع.ا.

،هههثرمرريريهزترونجهيلنمنحلو

ساههبنيبلنب٣هجمهتمتههةيبم»زهالاونلنلانلالا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ و

دلباهمعلسنيفببكنقهلا

لنيييملإقطليقلاساساب

اليراوللضتقمهديك

ربعزئلهلن،ربههغلب٠هيميت

هق.عري«ههم/مهعفني/ررقتيس

شهمبهتهنللررللهثثثبنسلكمم

رهةكمنرييعيهمتنهكثفهرهيينايباي١ؤئيليمهع

لررمرههي،قهردئهنقنما٠ضلنبخسسزقراجخ

اناسسهسؤلععناهساريفامفهك



.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

،نهللإنلههثه

مههقرهعالاىفاارلسيمرلوا

ا»اكهتثذلاةينطى.وايتنيهيك

دخاسمهانلاكمللهنلره

٠قمالمىفأران.يباهطأيثهمل٠مم

رمدزنذسثلامهذخاف

.ناوسشاىبربمهل)اهمد

مم~

~ قن.نثتويبرههلوسهتيت٠هنئن .

اهبىهموطا)

،مهمنرللنهننو

~ ~ إل

اهظنيفىنثمالاقاههسيىلطا

ه٠رميبذلاةبقاعككيك

دثعاهمهنيحلكاخلاكضليق

اهلضماناقمهباثانقوق

هسدناناكامضهنععققخل

سمنتتههلم«رنقتههممضتنق

سجةهنلهقهتهههههرنهنيكرننن

وهلم«زره«ثكتءولرعمتس

«رئىلععثهلنيينذاوئنيثننك

هاقرهل»سىثحرهنلرره»وك

س،نمخننحههمحهثنهلنمم)هئئق

مم.او

هههلربهوننمسكئلهكرقيث

ءريؤ«دلمنتههلهولظ١ررمظج

ل٠لنرولعكهرنلهممرقي

رهطيمكوهملههيالتءولنصنهكل

هعنههركننف،هتةكسخيمسيع٣ىول»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ م

ىرقلارينمهكبرىاكامو

أطسمهاهم١ىفدس٠يهقح

اسموطنناياامهضلهللضي

اهه»ا»يقلاىتلسلمماوك

(ه٩هرعضلملا٠~.سملالن

بركل،نرننرقنهروتسو،دمتو

هبهتسهتمحكسهننننلللو٠

.تانميي«راهنجاننونئن٠مرهلبس

بجعهنهعرنهرنمتهملل

كقسرمرههظلوهمكههئلئ

.يلنلهنامناهمهتلبورول«كممهنم«نتاكنهلهرننسههبمورنيسيثعول



٣،

ع~،هسالهتههوائل١

هللرهكئلسمهلكراعموىبزنمهمتانهتمناكطهننايكو~

سمتنس/هعيبن/هلتك/هرابرباهمعطثوانيبلايمردليمر

مإررنهيثسنخهىىلرخيرول«٣سدهللر٠.

.ع.~ويمرلذئزورررل

مهزكهنلىلرينظثولرمم،٠دتنندنيبيلايمهلسمهننغاجائلف

٠يكررئربمكلرلسهنهتني،ملكاىبمهميعامهادجرط٠

رنهلننيجوتمردكضم،لكنللو٠مىيثهننيلهب»اكاممليىفاحو~

سفيقرثلقتم،رههرجلرن)مسرلاو

نيربريفوهىباوتبربعلريعيميلتركممهنلل،رزهسهأتومركنلنلس٠جول

منئعرىعلبونمبسرت٠فثنلنحمولتحعنتنثثنتعررنثيهههث

مل٠لوىلئلني٠فولزرتيىليلممىلاحى٠رنثهبنمؤهى٠محمئننمهنين/يهننسو/هترودل

ل~ارمعقبكنيثتقاتقزهنثك

،هللهت«ر٠لوئلجع

رواربثة،ر،هةنة،رىوأ،.هبتننةقنيطه٠ربذلادا،كايمقان

وم٠رمسلل٠سينجرننريتاضهملاوبذكىهيزلإربادانعطقوامم

رولقاهعثننيةمبره،نت«رشى.ليطمومؤماموة.نليأب

~سقسرمدلعللىنلايلعنمنإع)٩

بنفزناريوللسروأسسوروازىل»زرللسهمرملونئنللعمثثير)روفلب«١

لرلعنيربلررانلرجبرلهتنزنسلننلينىفرهيهيكغبنعهلروتس«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا

صرا،ضسرسهورعنثرهئننتربإندبوميمزننرههثيرتزننهفنثلىفوهتا~

ليك~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اووننهلسكرهنلرو



.امثلملهررررملهدديث

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ه»اي ةهبا

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ىل

ىثئسثنبيلمتوركرننيننض«تستيسهير٠هبيتتلهننيهن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هتمأ ٠

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ،مم)

ىنفهزهلنمعنم

~~~~~~~~~~لنتوندته٢وءأ .

رمثتهيلنننحنلرتهريعلمكىليبرلةنذبمازيلكارولبيعي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~هركننا رىلاتهننحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~«هلنللكهننمعب

ةيلنيييبنرربدممرنلهننبنجبقيمننرثإنبم.حللرىع؛

كسىكرصانعللهلتكاهثعكقيالرلنورهترملهتيبتبل

~بهمتهنييكننيثزهرر~ ~

.د،لاكينان(اوروللكيبو١»،هتوثرركننرنربل

ى٠يبلاممنبهولواعالاكلعرصمنيعفاننرينيهللهتةنهنهرمثوو

الىلمهمحهجتهلاهؤهملىلهتنك(ه١رهتربلةمثاهه،ىلرإلنارياهلنىمع،هكاسه،ووئن

،األااوؤازأيفانثرولىهم،اكاكوو٠نيلابصنكخكرورول٠لهابنااك

~٠هتاي١ول ~

،هركريمههنيفز»رن»ور؟لوع٠كفاهلكرررثن

.،هسنرء)ريسيبهنكدثنمإللز



~ ىلق)~

ا

 

مثفتكءهننمةرتتدنزهتسوه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(ام٠ههرقللنىنييئمذدعرنثا

رثكواركينا-يورولويهورو(اوسملهتبكهنحل«آلهللوكلايلنل،وت

٠اهههنضثربراه»

~ . ايمتور؟ل،ه«هنعومه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(ا٨ه.»لإنهدتهتمقحطلهوعضاوهتنلهنكلاينمويىذلا~ع

~أخئهكمبريكجىرومرررإرترهتنا.ينوك٠سمثريبرهنئعمه،كربت

ربئهاننيدث٧«ورولهقولمل٠ر«و،ريههتدربمىنرنهبيثمهمسكنعرريب~

هنهكككرور.هننمنويرهنانلل،رورآرن(يلمهركىملرولنولانلاييرلا.

.)ابوببيهتمهقرننايين،ورهامننمنرن»ارولهب



«، ~

لمهلاعا~

زسانلالثتواممعهبمعتننقلورياك

رمهعنلنسرولونسبلوا،لكنيسطبيتملرمترلئحممرتبثيمن

~هتضوئتىلئىلىفءميمزمثنثلنحننهتسهفننلإتكهغرربيلنلنن.لننبمنمببي

~~~~~~~هسمنلمنننيت٠لممتبلهتتيسمس آنلتإنيقتره

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ىنناثقنكىمثتوههنلنىبننخءمعجلر ~~

رولهألههمىلبننى٠رمراألهلنلان.ثههن.لزيبيممهطهرننيللعمنتتره

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ا}آكسن«يرئأنملنببننني

~~~~~~~~~~~~~~عع مير٣منفوليبنمب

(مهربسهونبعيبج)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هكمس

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا

، ؤئ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

اسقلنيلهندنيىففننتإ ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ طىلئنييبن

~ جاكلنرنريمت ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



م٨

~ين.،عمهنهل١

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ صلءمثهقءركهنلرولةنزقوط

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~إتننتتنه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~إتتقتقنتتقنت،نكهي٠لنيىبقم،ل

ا.لع.عم٠ععنلعع-

رزنثمئهرلىهينكرهثههوربينلثيتلثكيتلمعضلهرلنبلنههكلس}بعلو

~ايرتضائممدمىكلنرواي،مربإربلك ~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~ سننورزممكن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ا~عصو،هسالملرينطمهتيترننثملهبن

موظسمرهتووينطهرجبهيننن~منمرب.ظقكهي٠رعنهزعرىيهف

كنيئهضنو«يلوهىنيتعىقغتمر~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ «ريلنكياتنلنكيهنر..

وو~.رأمأيسرهحهتيبثماشهللقيمنيكرلكورويب،(تاإعرهو«رينسن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ا٠يحوان

«مطهنلاممأسلنلنلسىممءاصاطسوواننيبعابكلفلاىىلاميلا

ظنيلنروبإلرتمههطرتنمبا(»هنومهتيو،للرهنىسهتلهكلىنيهحلليبثشمولت

~ . ، .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تغهلغهنينمرثم٠دقتنتا٠نيعابكناتمجلرمنتلنلاو

ىحمليفمعميئهومهممهلوفنهض٠نرقطواا

أ«تضررمملئ.ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ىينرر«ننلغهرثنلتنقلضننظتثوبيمليبىرنلىلريرولمغللننبهننرن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ننينمنيره

مئثثهلعمننثىبننمايثظننعمنشسمكنهنمريصنحثالرم



كع

~سظنسهكسينهمنمدكونلاهبميهتوس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~هبطيرنهير«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ وابوهلاجم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ أ

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ىءينثهتلرتصلنرثلن.أج

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ررنتليلهرمههننني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

رثرمههرنقمننئتمرننمعهلنهثنىمنهالثهيىودننننمسليلبرماكرولصرهتين

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ مهعهمضننع

٠يهولبقت/ريونتو،هتوقانيحوااكديلاايحواان

مياهدنورت-هلعتنياههسى.ريببينلاوةنانا

أيخم.همكرهئلمولهننبومثننكس~يفممإرنلرلاشهحواو~

هنضسوهعرقيئىثريلنمهببوسقخساوذبسماهسل

~د٠نلعيرله.نررو«ضيهته،كياغكطابسالاوبوقجلو

يفم«رمنرنأغجيهعونوانوهماهرضدبوباهياو

رنهنثذينهترو٠ئرررسهسمانريزدوادىيتاوهتطلسو

ه»ابثءرريطهتةيكسرباكأليلعملصكمتدقاقسسو

هممبمنيثنوننهتمهمممسزمنعسنقتملائضرونبقس

اكعغهرريلئنعممنرلهامممم.هنظهتسرمحياملموسلنه

قثروهغنىلركمنضبيوسمقامميهئرذبمموى.ييمي٠سزسبر



عكييئئرهأسسورولريعهياىلمنهيسلليبوكيالثل.

نيكدممندرثقسرنننورهريتي~ساكولسرلادعبةجح

ةكرننبهلطيننترمينليهكثخانزعشا

هئنهت-امهتمهم(االهسمههلهاضا١

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~ عن،ململتلمرعبرررسهللتفي~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~ هطهتلرنهينينلنيوا

رول ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ى٠ميىننلىغرعنكلهو

هرثررونثئمهنكنتههترهمهع.صكىيتمستعطس»ذننلصككدسيهثلم

ع ~ ~ . ، عسوىلعإهنرنمنللمهممكركه

ىهنهبي«ينحلعملهنكحمسنننأوتلاورتهعنلهقهفييهب

. هنرل،نمهرنليبمم٠تهب/داقحالاويهى٠ررنقيننله

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ عكينلربنيمةمهحدول

رث«هثكفملمههننه«ه«فرولعلمروقريمع٠رتنهكلهتضهكير

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ رثممننيورتنلئنبههمتسقي

~ وهسلليتهتماوثلربس

ناملظعسره،ننميبث٠،،رننكهتوعلملطدكلصيسثذ٠شدمههيلات،»

) . ىبنبهقنه٠ههلنزيبننر ~

دمتسسللسئنيع،«رننهئرنقسىلوعيطأىننناوهفا»هبعاىان٣ؤ

. مرركسيتمرر



٨ل

ءمهعكينكترعلنسربيميلل.رنزلرنسرهرينيكهلا)

..»يتابنمن-يشيبوستيملصىلخههاليزملنخريبوهبوئ

دامها٠مهء.سض،كنءت،عسل

رعرئثمهتقنطينهمسيثل}.نيهموصلاناهتيذبلىفتثوعد»برلاتهل)

)رنهخته،نلنعنللنطريننويبمعحعاإن»»لمىءإترنسمهن»ز

صوركرربلهرترهييزبركةمجيهرلمعطيطغنل-نيميللوكبو

-هريلىرتمىليل٠نريببىلرهمريسغهرلنانلىفسهعلامبابدسه)عت

~نررررنتروإنميلرررملعرهيايلناهيضتسيلنا

زلننثجءرهظزمرنررنررلمابكتساايريليسلدتساوءقأ)

~سرشهسعكرب٠سهربنعاناهجبمهتوعدىللمئ،هب

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .

.ي٧ةنيننلف}فرووعل٠لنارساخهيلئيساوهيفو

،ىنتبهرتسكريلنينننبرمنيسي

.~~~~~~~~~~~~~~~~~نألبر.لاقهمل)

ربىننييت،هبقرئلإاولعلائاسخإلنلئدطوالامعدنئملسإيعنناو(١أو

~ لساكررزمررمبرررررولو،،~

.رنلهجيلمهنمهنايفتنيسلنىلملانركلنكماهتنوم

ره
عرهبرها٠.،..~

ئ«مللننلوفسولتخمينننرقبينلنسمهكزررثانتتذبثحلينهوئمحلدسهلرمر)ابيسل

ايثن٨وة(كهملمنتسمميرئدق٠قنممرتناطنانملسراهقلقج

.دكهعننلنتهكمنني«موررلامح٠مالكاة٠مسفلاضدبنمثياف

زربرتنل٠امرمتويععل»هعماناعى٠رينسقاحل

رون٠محنهلةنضهقههمهبهولاضنىكزرهسثماالأيضةننسهونمتدثيول

بيمأكرألنمهنيلثيرنثرضخل



»اع

مرعلاولواربصاملنينتاق~

همهداتسصلسرلاينم

كنانمهنمدلاوتثمابفلا»وا

و،يرنن٠نللرووعهننلنبرم

اههننجايارنلاباهصامزعلاولوا

اوحمو،يمبزقنواهسيساتىف

ننلثعئهننهئهسلرئ،هقييتن

(هلن٠سلررلهنتجللهل

ئهمبثةلسوة٠ممكهتقهتهننئ«٠

لقحثانئللرلولهلرينسبهتنن

وررثةل٠نيلنقننهربيثن،نسمج

نلكعهتمههيثوهببمهت

ن.نههلسرييننيم٠تيلهوننيهال(

~ ةاداعموالعاينضلمعىلع ~

~مزيملامتنمو،اهينى٠ريخعاطلا

~دومورييمإرماو٠ءصؤه

ىلعىررباصعلتقوليعو

ىاليمويصتيضك،ىلاغنقليءالبع

هئحإسرضيايناكهضوقىزا

ربثلالنببهارباو،هيلمىشقيني

يرعهئزلاو،دلوجيوو٠

دلولارقنم»بوقعيوهتذلا

~ ى٠جلاوميلهشتسويورهبلاو

نللاقلونوميرضلللظبوياو

ىناإظننلاقى٠رولندملااناهههوق

عوادوىيدايسهبرىهم

وقنسهابرير٠علراةنيطينىلاع

.ةنيلىلتةطبلمهنوملضسيع

خمعيل،ىبرمجيثثوثمهبهرلس

يمهرعرلأاض٠نكرههنثمملىنم

مملردرراونشيهتلرننهلعبمع

رؤهنلنهليننرهظنهنيهننيرل

جنولكيبثىليقممتعل.٠٠ننلزهضع

حاننننلبن.تيببءسلرو»مهميجادننسذم

جملهنهنننننيهثرردغنملانةعنهلمل

رببيسنظمهانخهورخئعنمئزضعنتم

رنسمتأه،يرتهتريغلقهنتينيم

ستتضعبيلرنهتتريزةةتلنه

ىهلينةن٠نيرهينلنيبيررلله٠هيتتجتل

يلههننش٠صمولمرلننترلنعظمتري

ىببمث،زمىااؤلسكرىكريونينثونبئزنقيرزخ

.همالكئبيبمإننزلمنصليكين

يئترثشانل«نخىييتابلررل١

ذنلثزإهتكربنثمعنننننربيلنويببىثناؤ«ىهنزرسنرنبعتنلمننسي

)



٨امه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ورليلللهوىىلئهزه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

امه،هوئيرىهلرنتتائبيثنمنولبرقعهك

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ ز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~وللوونرنمتل)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ حول

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~

لوبىنللنامللولتثمتممدل»

هلانإيلاينخلنيككلادليرمسابلقائيزنثه١اةشلالةمهق(»

٠ألهلنيعسنزئءهمكمممتسريمنن٠طهرونان،رضت٣للربعلات»نيه

ككقكلننلىنسضتننقرىبنلثلو

،ماقل.ايملعتلل٠مكيللكيرو)ذا،يزننهاليتملنلمههععئنلننإقيمو

ثرممممهثبوهراقسررنسنقعاارليملاواشالاماع~

.ليقلمنامئهرهتلومثنورننينل.يهأمرختزربهت

دندامقاهضملااهيانمهزمرعننيرللننغلويىللثم،»لتم،لرو

٠إلمدنهندا)هلاعرهوادحلببذقهبممستناوادضضنيمدقألا

هطىكلاثبليمذالمونرربهنبنلنببررنرمئنلروييعهبنعطتهلعرئههسل

سووىريىبزفنىكللةلرنك

ىتطامسسرألبقرتتلقلالنيرومهالننلسلليتميللمهىثتتهمر

إن،انىاكإيليننثينءحيليلع اليقىفاد»ردثساصليقأةثرننم

رو٠ليلنيثثبزمنلثنسل(هللمهلنممنحل.)دلايوطاحهسىماهنلاىفكلانلل

يمنهلحرحننورتنقمنيرمعخبثظسامنطكلنتنمسىبههآنرتعإننناحنهسه



٨لط~مثم

~~ ~ ~ ثىننوكلرلهروررثيولرحلمكغكرندنمهأنكربهعببمهحتتيهربء.

اسهثلهمئعمدهترى،قنلس

همدممح٠داويليرمارلثاواملنيضلليتن،نرورنئى

كريرهننك»ميكيصرىلقسههلل

~ملهنهلارالمييهبيللىظبننومإإفىلل٠هزنطءهىرتمبم~ا ~

نيهمرهتكههرك،يلنننومسل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ رب

لن،ملممهعثنهنهععهبهضهقرتهيبننعهو(ادسارانتهن

اسوتىلكهنيرمض~

(اءنيودا)ىهطقيامىاظنريصاوبلنتلليتلنووركملا)

ررننيمرلهوضنرورنهووو.

محالتي/اهدايعاوبلرامنةسلظنننت،نلر،ىبننكىبر

.هركالنللولنيمتمهب)

»دئنومل»مقردملااهيايئللننيسلليتمنلنو،ىالننتلهترهترهوو

رطمل/هينثل/تامولعملو~

سورنفجزرلناردملاررىنالهباختنيسللةنهنرمهران«رتر.

سيلنطهكلندنلةوولهبرفديارر.«نيلىيروئللرنيه١انرمنيللرتمزاحمو

رهممرنهرثنكبسعثندياررهطقكيعنوبإوننيسىهلعهناول٠٠نيهتمو

رررسلمشهنيظيالمةن.جرلاربإيتنيسللمنتمبئهلربحيتنهنه

(هرت٠دهلرزثلنمقققيلو.رهزا-لوانتملاملضه١بجع

رنملسكنيممءرززريكعمول~

سةيلنننتنوعكنعرهيبماقجهلرلو.»ل/تيسل/ازتوكور٠صهم)



٨ه

ئبينامهتم(ما

٠ئهنمهبمبهتزطمهتلزو

حلننهننننهنمتنهننهيهسافهنلعاللووطعللذخ،لإطللتبنفربوضعلو

هلمييعفأكهلي،نمهبلهألنئعذللرترع/ايرمزولهرتنيرولنننل،،حيننيهك(رر

كا٩،نلعالل)ى٠ريلهاهيادرععاوئلزنننينههلهننريرمتيتهءل(هعؤ

لعلتتيللن٠نههه،لطول~

.٠لمهفنيسهثيتنهنروىننمهزرس«ما

انيمئ٠ااةيابضتسانةننى.رطيريليسكنغزنياماو

لثمملاى٠رمكديملساذل»دتايبذلانرالميدع

رنيلاقمهنوهبيمهراحخاوبعننليرصيهمهازانارمثت

النلاولاقةيطمهبنناتمراناو.ىدعتياله

اذف.ىلر.ىلا.وياممهتنااالقاههنيننجا

ازلهىلممويموقلةمحروىخهررننيرهتمضاضل

مهثمنمرىهكعاوتضاوهلإوحقساندأنقلىرق

ثقتقبناهرلوه.ميسوةرومرل٠أمزدتنيتعيبنثي«يمبنضهع

رثلللرنهالرثنمننمتكهبيوتمنفعيرتىلهاهتليثيتيلنهىيب

ركوتسهنننيلتلننرر٠ههنرايثقيرينيننأغررتستربنك

هبوندتمعم(ك٠ريليمنئوكيبهسوسههنيممومتلسض

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.مع

ريغرغثمباهنباويغنمهكطمكطلئهتاتسبيفده.قيعىببب»

زن«و،هنىنللأننينيتنذررنثينررطةلخةننعتهعؤررم

ك٠يرنيبعبساهنهبثنينلظنينكبرمتتمنتىيبحللزنئهنينتىلنفربيلثرم

ربمثلكرنلنهعثمجرياتجليرولهبنبربنيلرهبيلرينهر



مهة

ملربررننعنملزسسنضينلقسرهننحماخر،انهأتقيماهلقعو.

عنملسعنتصهئنزنلنمون

،كسملإتالهنييءهرونهإ

هلوقلأىيبرهجلاننودوةيفخوانيمطتكضدلىفكيريكاو

~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

ساغنولهتنتههكىننعبعن«وههترررعفن٠علءرريني.ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~لههلهنانيو
ج.«زنسعقو٠.،،

~~~~لتم
٠..للك

.يثنعرذقكهنييسىمليثةنرةرهنمت

.رماعابدنم(بو~

دلعلرتادفكيلىناباننكصملرئلزنهنبسللدننبميرورلغالمل)

هبهنعللمرمرم(هبعانلعالور٠همثرذنتلهيسحرح

ظننئةلجأعستثيعهلمسمييهيبثىلت٠بسمتري

سنووربهنهلرثيلوككمهعمزننر.غريؤ

ميامالارى٠رينمرحملةنلنو٠اإينقلسللعمإنلورني»ر

رعور«ررمنمللرنيسهنلجلررل

ينوعالاررنرسمكنلةلنناامإرعقابلزنننيسلليترياعاات«٣ر

سأهنخيهنتثميهقهبنبرعتهيملننب)

يبينثننرنلياتءايلدلهتررساسننريلوبلذننيفلهةنمير،رننتنلبت«مر

(هبثارعالار

دريرهننمىنهمتسرهيفرنسخيتسلرول

سةلكضمحثتون



«ك

نتبنللإلوممثهبو

٠~٠رمربعلثنمىسر

رهةهثقرهمنعيدثنللسة.ههبسوبئأتنللمامللنني٠هلليتملبولبءنننر

ج~٠ريهر٠ثمنريهلييه(»عءاسدباعلإب٠انمنننيريلهنننانه،تاه(مل

لعدههتحنيلنننو(»كةيخل»حبودماحملل.نلز-عنمنلومهبقههبو

ريكبت«حةبعارىنلحهعارلثملإفطهثاننمبتر،يتيسلورثهومنتممر

رانير-نلوكنيلوه»إةمهب..رركيو،لإفنيسللهتنمفل.هبعريتهمر

~تلظسلهنيثننككنكرننهت»مةيرجلوسدجاسللبلزنمنن٠كللهتزه،هدك(الإل

سههنيلنيىبننمةهتيرتمياب،كسنلل،دهؤنيلنبنلنهباهتملاكمءر~

.فسلرربرسهكري(«مةبةلنللطهههانلاوبإلونيسقننمنتلرل٠تىلصربثهم)

ضهثننكسرنثستسفيهخويناللوئلنرانم٠نيريةتننم٠رودهلننمبور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠،يين٠مىوزبنلمنربقهاثب(ل.ر.

~ثرتلللرننلاثنومهبر. ~

مهيلابألوهيابىونموياليم،سولتاقمالذننلمةنيلوئهلاتس~

قلناريدهنلوننبديباللوهطبرولصحامى٠رومرجيييلورخثيالل

ها)تاماودب-ةنينجلااوطهلؤحباعكللانلوليبذلاى٠رم

(مهةيبونلا)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ع

٠ةلنرب«ر~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.ىتريبحلهكهلييتعمل)!»ينعنمي(وومنللر

أدعاعىذلاىلاهلويوعسللعبلهمطلليتنلنرئقلممبر

ىزجعييتيمممااماورهشاةيبراهضرييللىلنيقيب-يكينروه

~سانالاهلوببروهيان٠نمهكاخاو٠ى٠ريرنلكناىرنيمتلىاوهنل



»اهيهه

وهنمنيتى٠لنهلويهود٠ريليلنملاهنيميو-هتايلمعولةجمدي

»رقكنذلمهيفوةنلاينضمريممكحملااولعانرتبملؤمنناوركنريخ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ابع.هء٠٠

«هتةموملنيتجاهتعىللمملديراهينهتريدلاخها٠.لع..٠٠٠...~

كقشكثسنلهتترننثننلنأسعبركطلكىكرربنننلعهئسقءل٠هثهينل

رن،نهرننررلردهثظلعريروطمهنثلننل٠سحله}ررلةثمران«ركدنمثرب

علوهثبمكومعمه«لررمكعرلنطةمرهثال..»هوعرز-نوتينلك

}ع٠٠.صل٠.٠٠٠ونلسهنسميسزنلليتصىمنننيلر٠ظمنيكدلف،نن~

قنمرسهننثرعكنخأيقمبشيمرريمممرمىنلل٠.ل.........٠ع

ينكههكتثممرم

ئزنكثنمل.نمه«ل

تياروجتنلملوهقلرضلهآناذائللننبيهلننقهلمقشثث»

رمممقراجلوناهيايبدىفطلولخديسانلامهممق(بؤ

برصلاللبانتليباكملناعغقنسلوكيررلقكسر(أتإ

جرزنضرهزرترتريكمثه،ةمررلعمأأثرررممتمنسج

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هلع.لللرم٠خرئلرمتز»مررليم

~هثمنموترامثهورهطوقزبمتكنننسرلوبةلن٠سونئوينمهننظترلل ~

~سرلخحلرمرببرل

عهللعمجهيلسثوندوورينلعل



~ ~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~~~~~

ىلنهنق

بنيةننظيردتعلهئهقهنرلولننن،ينهتالمرينهقيجزآ،انههولنل

ىلتتو~

ز»}

امراهنثطملحل

ىنننلل

هلليدنسبببهنهلنهر؛هيلو،هوق-بيبرز/ىبنيمنر٠..ا

ىكنرروةهرولنمر«ي«دبرتةدتمهموهطجن٠

وويلنورنآ.عقنمتلنرلتهن٠نوتةنيتغهي

.»مو.،ىكررناتملنيلوأميسردنسءىبودل

ملى٠يرزنلبهثننووظنايليثر،ةريبيفرعيبثهبنههرةر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

العلنمتلمىطرنسيمىنرممن٠نتكعنهمكايلهئللذتنرت

~~~~~~~~~~~~~~~~

.

 

سميات

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.لع٠.ننور

٠ريقهكيورهلعل/نيرالك/انانبل

.اترهعنهههبه ،هيس

٠رنريلنالركننررىل/نييملسل«.هلمانا

لكسكل؛مهكتلةلتيتنب

مقت١نقبالنلهباتنثهينلنلسونثثرىهتىيألريدنيمع٠عا....واقبل

اارنريلثزتريلننزننينتةربلذنلهاض

طمهع،نننة

هتععلينم»ريمننمتررنويمنبهلتهبننملماصمهمبننن..ن.٠.وللننقمل



أ٠

~هممم

.... .سول.ل ~

سةنهئنسك

رثلمتتهه

.لع٠٠ىيمبنننفيل

«وزنن«بنرر،مىععيبكررملىننيرلليفارولىلنن.....تهمتورىوقلل

صهكلمتب

.وو~.ههتتنضميلناا

إنتنهلنن،نعبورولههاع-نورق-تيزنارتلليي.

٠

ص~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ .

.كابونؤرمنن،وممالفيني

ر.تهيقعننرثنللنيدنذنننفنمبءىنن.ننينننى.

ىلارتس،ثابرلكرلنلنإلرومنيلابىلررينننبينعد

ل

~~~~~~~~~~~~~~~~~رهابعع

رفدنننيبثيايبنننذنتمرورهلثأنرولهلإلهقثمكىلوإ

هبثاكمثه.لورن،ريهرربلمجهتهبرهرتنمنتفزنىك

رنهرنسههريههتثينننامئزويلنيبعني

~قبرببةلنبنغوإلف

ملمننماننرلهتسرسبمريمكى.عمنيعفيلنمفهتمهنل

زبلثهنريثهركىبثنهنلت.نظتزنرننتىملإني

ض.اكولهلرلرتتوخي

مريبكضوروهننىنبنرمههإنيتث

له(وريرول٠،مث»»ط

منكاسنلعنؤلوةنيلهرذممهوسيتتسلسيلاوتوةنعلرس..ه.تعع.

كرتلعشملهيلهوانزصبسلل«رلمكلىلانهنهسيعرم

ص)وؤةوهرهغريرئوتىي،اسهىلهنكنىنرإل«ثلر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 



أل~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ج.داسرزبئللره

~انئهحعنيه

سعنغ٠،)٠مم،ل

~~٠.انسهرلولهتريتىللللنيم.

عمهلااقسزهقهملميباأعسسححر.لد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ع ع~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . مل.

ىئلر،رنلمرنبسوزلكىنعثقمسهنبنممبلهأم

قدال/يدنسو«،لم،رهنئئ»وريل،اهيثهث.

ر،تبننونهري

اههنهطم~

كرمنثحمورارتوتم.هلالإلهاهاؤهنعك}لا،عاوانترهكنهننانيع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~تور~ع٠

٠هننرسلننىلنزوعجياهنرضثهبةجله،)كهننن

.مبرههرمسيرمةنرثفهلل

~~ ز ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ هيعسل

جععضلبظتنهايمهريووس~مه

~~~~~~~~~~~~~~~~~......اهنمثةي ارؤب

ههظلننةمنلطقانلنهتتسهمثهتمريأثمبنسامبلا

ررئنيلمنلسننبلئرلنللىقوميلر»وزيتضروزتئلب«.٠٠يعرتانمنئننغيت



~»له

ح

مهاملهنينمهصه.فنيههئهرقريمىم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ةلو

.~٠.هلورثبمكىيني٠ههمم

~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

مع٠.
سرنهئنئ~

عهمنهنمايكيبميتىللرملكذنمثبمرقسن.س..يميآللمعنفهنهمنرنق

سدلعم

،

...ىثسينيب

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

٠ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

عنصوآل««سهنوورارههر،(لم٢هسهجنمرستل،

هتةنرؤنيتض،كاننئ،ضن«نورئرودمسههتلرخي.

~ع٠هسعهكثنسيءتنتعرهننننأام

ىهتم٠ينييكتاحولعكنمىيقمتقنك«هسهقن.ا

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ره،رهنانمقتمرئريعبط

~~~~~~~~~~~~~~~~~~(لومو

هههقني)ارول.رسكنتف/تمروء(مرةوه

ىلوونمنننسهسىهنيآنمعثههرنسكفرنتهس

(لهروونمهمنفنغهنبهيمتن»صظرائرمبهةيكبسهنك

منسظنربنننرمرقىهبتروبسقزسك»ملبوآورسور

~~.»رلاشو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

هرء،ميساروولنوهرورهثسسئياللوةوونه.روره

هلدنمنموئىتراىليللكلاورين«عنشىفربك،هانيم

هموهلنوومنالواهعفرازال»رمحلرلمتهكرمنبمب

~~~~~~~~

 



اط»

هبنيعننطهللؤ

..ىلمث«مهت

»

ربسبسنسن

رهت«ربررنلقكثيلهبرولرزثئئنسولوءء.٠ا

وؤحهب،بقسذكيلويب،رمثقرلئلرلورنقك

«،،نيثنيملسلوذرنضقبامتسسىثلونور

( ملحللوريرنننين،كلوخسنهقنن«رككلمحمحوو ~

٨مهنخيو،ضطلوقسذتم٠

ريمجكننئهن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠ ٢

.

ؤنشمحهوكيههوه»دق،ص)زتوساتيللتل(احهأس)مقاناص

ممامنقنينيتسسهبجيدترقحلهرتمي

و

أنسهعمذنن(نبالك٨له)يبورهثينمهعيمبهوهناقننهس٠

~»هبحميكعمهيوقيزنبكلدأالتا«وىنلهنبانننهر

هلرائونلرممسيهمكركينيئثريوه٨هالرربم

ال.مع

نهلع٠ورتلققننيرعسرلاننيمبل٠ىه

.ىبثريتثنم٠كسوسش٠سثيمتورل»

عانغعىسهننعالريوورمنأهرعالكءاهه٠



»لم

ا~ر٠٠~٠

لنلولهنعرطلورهسروسع..هىكفاسللزوتيىنب٠مقه

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠س ~رهعرنوقههلهدلوبىلةنن٠.

رترثيبمرنيسمهنئمهردءءممي،لنيلوزتنقتنادهينثننيوز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

إم،عهننهرىنيلكةرهنمييهلاقهرمنئنلينبهبجىكىنلالا

،٠~ ىرس~

ركهننئرنةهنوعسبيتننعمينثلمم

هتيأقترعتلهاثعرهتإم)زطتنيرهعهبوونتىم..٠نقلن/كروتولنا-مس

لهلهمهنهيموهرنراههنىثققرسنوهمماىبهننهننرب

~»رمران/انيهممنتقكلننحتنلةبوىرتهنيلو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ببننتنوءرولثانيروضممعوىكمهلنتالبه٠رثقينهبنس

اهيت،أمهلرةيلءانمالللرلنهطىنينأإرنحرىلرلينمل

.مهماظن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
٠عنننىمىطييىتهك ~



٠.ماتيلمتدنظ

ماهه

تتتت٠٠تواثنلللك

٩ه

رريفيمهمراخوثهئهبمسمحموهثولوزوورر٠يرا

رنننقنلهبهبت،»هتبرء،لنقترورووزجمننىهه،هينث

٠س،ربهنينمجمهيعيميرر٠

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

يبهننلمىلرام(لوامرننتثنىسمنهلاثبمهلرنننمط

~مهثننمللميمقنط٠ممرررمهنن»لل ~

~وكوان}تانباليهسندهكننيفم،لالم٣ىنلناتسلق

جيبنبيىتلهتك،للقي-طقستلوتتاينريب.داري

٠ميلكانو

هتقسامرنننيبهتظرثريلرنيبيهنرهنرو»انكلوحم.حل.ا٠قا

؟هنضارننن٠يبهمعازنلاكلرنريفووإنبي.بعلمب.مث

.رثقرنلصغارنهنلورهنا»ريبريممألررهة

ه

~ جقههتحئ،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠اا

كنيرولابلربجربىنلزات«ومه.رثةكرنرهت

كمسجةاسنل)مهنرنثرلرترهاهنهمجلرئالتهئلهب

،هةعنهمترمنهنترهنلنتصرولهانني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ز(ين؛لرتسينسبرولرننشثن،ورؤعنقثرئه،«رهثزنأم

. ىبلبيتين



~»ال ٠~

ة
رخل«قحلررنن،رلننهمب٠و....جسينلنلمهنئملتننللرومن

زل٠السكنتيلههلرنمههلرلفمووههوهويهن٠م.٠جوكتاثوهمك

تميبهوير٢قممبارالبرتسستيههرئرنرننة

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ثهلرببمرتتمنتئمكثام٠ظننيميعىبرلقضلر

٠افلريروم٠عنتعغيكعرضدههرمههممهسنينجيمهلمس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ م~

٠ريعنهورثلهييعوابمل

فنرهنوترنثهب»»»تلماههنلاخينور»رزل«للكيل.س٦..ىفربكوتال

ىنناءاقبمهمتوثووليئيبتمحرعنىعىكوهس

٠درلهزلنننبييىلوامرول

«وملهورزنانمرردزرننهنهم،،تاسامعاللل.افهليلنهنمنرثيلبلع

ئلخنسثيفرننرلهلوانقطمإكىمموهنخينهةبلت

ىلربيخيرنمبوليلهاتاهيالربجوركن»صل(اثرللر

ىكتيمعيتل-هينعن/رييلوملىكل.هعيمث

.بنمونرركي،أ١ا«١ل،»اس»مهإ»ووارهبابلامبركنهقلطنمم٠

اثننروهتامهم..»هرنلملررل(لعلهص٨اسررنلىلروا.ل..

لاتيميئلنه



، ىنظتىلنم ~

ا

.٠

ه«

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ىسسدبهنيثيسنراكيأل٨مربذرك.رىثقئ~

بهذيميسظلزننثنهضر.صل٨ال«ررلهةيب٦لي««عوت٥)

سىميغهتيلرولرسيعع)»ىتعانورنيهرىلكرينن

يلهعيكقثرجزبساكرث.بالمراحلمج،نمك

صهسرو،هت٣روبجهنللسنب٠كرمممثةتنانررومىكينرىنطس

ىلراربيانمه٠سس««اورتلانملهنينيهمكيبكى٠

ىليتهزنسررنمررل،بس»رميوميانمىلنهقمحرب

ىينسىك.ينارتومعههثدنعيك،،٣رفازلرضمهس

لدرنمثببرتعتهنرتيةهقهلبنل

رربايوهةذتا»«هعنمبوالجتىلمتمل.ىئنقيلونلهءنل٠ع٠

٠هساذثئهاعملمبقن

رمهتىيموإطوريىكيمكرتوملههىرنليةبويتنمرا٠عاحل.

.نيسنلهك٠هورم

،

ىلنيزنىللوءرنفهنرمارور،واريرية،رئمحننمرنترلا.مم.٠٠

ثبي(ار.ىههتيىنيبيكىمهشئييطخىلهطيك

.رها٠نامهمررولىمكاننث(»

~~~~~ ليبنترلمهييمناللتز٠نترتهو.لعا.

رنتىهتط.حناشنسسا..ةوهورورنههنسقكينرم

ع.هك

لآىينيرو.اتنما.،وروينثلىضنمولر١ال٨«او

كىهقىكلسامها٨سل٨عأئهلتنتلهت

~ترايبوثبنلزميبريسننربكبي».»نيداقنيتهت«لىأئ٢)

رولثامبملئزعبئورهل«بهزلديمىلكرسكبكقنلالطولمث



وه...اهمه

 

بسرواتهنرينحتورهننيي»لرننتهببرؤكرييلهت

~-سهتجلنريهلووننثب«رءقننل

.....سثعمياين،

رئمرنييميزثنثللن

انل

ةءلومنلسدسمععىناهظسقعنخ)لبورلضيبىف

سلهننيساهذوتينوري٢وي«سلرههسيسل

ىهنيلمحلاملهتنحدقريسهنيبرنثاهقاهون

«رورهنيتىنبوهطوواللتاليكهوننىنيوحسررر

هىلنهمىينملسلهترهسرمهمثنيكىلمرلرتىقضن٠ىم

«رقمرازهلكرماهريسعم٢زنماننموكسمهويف،املسم

زاعم،يلرهيتنيكانلل.هنينينكوهرصامهلكييرنيت

ربولهلىب،م««سمرنيمبتهبي،إلرومننونمو

ريانر«رهسيمكمسزثرول»را«ينريلمييىلهم

أل،تمايللقناءلروينلررهتعنم(أإبهمرنذلرعبر٠انىلل

..يلنهءربرلهمهد،هدي(يتفننتوينوىيررمي

.هرنلوللوخانيكثامبرأنعقثنمررهزيبجره

هري٠رثن،اهنايكلهنيلءاكريهتنلنمانوينتليرلأسي

كنمميلنمنهمهئمن،)رربخيةوهرثننشرنلرولىمري

يبقهيكالرإلبل،هنههنينيرنسهلرلننرضىنيرل

رهنمئكى٠لنأنينتيننلينزتيملتلىنييهنيننفدتنين

ثنييفىنلانيتمتيبول«هبلنيلكيمل٠هاموت

،(ل،«ا.اه١مأل«ووقال٠،٠رلن«ؤهررمهمروبذنمكيريينل

همهسمروهنأس٠لاهبريبوث(ل٠٨ه،ممررمهبلنئتيم



».

لسكسام،(لااهلس٠ومههلمإفهمثمث(لهااهيلهههب)ربن~

.٠.....

انلهما«يبثرر،(ل٨هعمعممع»هلإنوسواه،(للم.لهلاحمل

رب،٠ننو»همسر/رميب(سل٨همر

موعنريكو،تكانئمو٢ىلرر،رممثرنهبئترب

هييجوليبو«ناهيللصوعثلدعظننينسايىنسواوهكناو

اث،ؤلهلاهتسيهمفاو«رجيبتيم.هريرو(الت..يفانيكت

هلقةكنرنهنرلتكمكهمتهت.سردنلواروتأ

٠٠٠. هتنيلنترنهللن٠

تايطعملل

لثرونةنولمنننلين~

نلولهنرهبعئأنهمننمررإل.،عبوىبثقكنأتمييه٠ت

دنقظنئننو»رفس٠مظهل»خملإلهلذ)ىيلرضأم

«وا٨رولاتولبسمىمعيرعهوةلمتنحلتقتربح

ع..مهم.٠عئنض كل«.الر«ننألنمميهكننننيررفهولنلفتعريورم

،(لسهيفؤنمرهرئ(يبهسهبهرد«رثلسل،اهه

ربهس«ه.اهتمر»وو(ل«هعن،صلهع٨ؤيفلولمل

هتىنلإللممم،ىبوبقيكررىممفنتنما،علخنيرث

ص

~ ترولمررنمىئنهكنقسهيضهقي،ىععلوهورنييكنر

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فنهننبرنلنرإلليإرلنييايموثنةمو«ربنيقنم

هلتعنمريررةلنعيرييستنلارولىففيربنىننك

ماهسمهرعسءىفوىلطنورزورنلهبينريليفيوه

مقظنرنلنئمرنننرننميا،ساتلقىبهر

تنتولرزفكىرنىمههثىلررلحتا٠نهلروانو

ااكنتناص«وردللكنولىنهرتنلح.رفقيوبفتني

ملامنلوتهلرطروليهن،رتهنركىنللانوكم٠هاتام

تمسهتعور



ل.ع

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ م٠ش ~

ركلريللوورربنظكطرررلثىهبله.«قسهتتهل

ضثنط«اما»ص٨مروسروو،(«»لهل٨مهوىبور«

(اهاللمل١م»تئنو«سميبهرزنييمب«مههسههر~

~رغيكيبعنثتيوظميتفينهمه٠ . ~

ىثفلرنياعقملسرننعينمررىلوههأنزرسرك٠لهطاقانثلن

لهتلزلرنههللرثهتسييهعيديرروءر.~

رلمتسهتبسانههريرانمنيسلهتكعولزعثلهبليب

انعابننو،بخللوراتنررلتى،ياهنلرثننناتورو

رنرنروثنزبساريتولعهبروتىوهتهسربنفل

اننيىنمهاههضليبنكهنلوآوغزبلضنهبونرملزاي

.اكهبثكهطجررعهىلهررء.خهعئخيهم؟مهحل

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~إئللةتتمثوقئولنن

اتورقننكرييمرممي٠ريهنتهتمبعكثهيبفللهت

و»رلريمجوريهثرباملمهلحملميمإيهوينىلي

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~٠.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~اتاثثلن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ط

لعءارفس/سوفيلواوريثمصه

«وهرولىلولمىيبطثنأررهميرقكرشانعثونقيعننق،يريئننعي

.هسعهنمه٠هلننهثمت،تحلقبنرنمإثلنهم.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~يريثم «وللرول«ولمه

.وعلهنجثنلننهننر»ىرقينتزيك«مم



ل٠ل.

~رثةولعنثندميممللطاظومنمننسراسمهوكهتنينلمل٠ع..

كهرريلكول/نيينبمرثقيبظننسيريقهم٠ن

»مكلروفكل،(اعممه١«سهب»مههتينترمهههمموإلل

هرم

«له٨منلهمهررلررلئ(لمب«سله٣ممرهلوينننن،٠هبم«ر

.»هن».ميه«يبعملمهبنلن«وم٨رمله١رتكل

،(ل»رفعمل«هركلممل،(لال»لهسل«،ااويللو،ل،ممالل

«ل«مسلههردن،مبرملالمرقئيم،(لملميل«،٨إرثرين

رنمسهنتلليتنههينلنن

ةنتميلنرولهي~

(ل،لههلةتزسنسررينرهس،هبس»لئن

كسسهر.رهرور،(لهل٨سسمررك،همه«مهر

ىقهثعتقمهتوبرريزمؤنيهمركيرمنر

}نهرررينننيرركمينمتسلم،ع.

«له١مليهمرزثلولملنثنللب،ههملرلرلررنئأ٣ظوزل

عؤ«لسمممعر«وثتكنسىكلسرهه«بعهورنله~

ى.لوهن«مهننهتسررنزريحواتنيرلنن(٨ميبا»)تينم«~

و.

عم
رنلنيوالنييهم

سبسهرناءكنيبو.

يبثنييقسهرهسخإبحليلبيعيسهنقهعنثنكهو،عثص.تع.عههوابننلنل~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ييملتنهمررولمنلننالنرمانم(»،ىبثرتهتهتتيم٠ن

!»)»رونام/مكيلثمم»ادنب/اومريلسر

س«سراونزرزتى(ل٨ملهصينمرنرهطء(لعال».ل٣٨لهجتو

~هرلسارروم ~

هلمالننلمكوثهرلننيي»ريةلي«رنلهييىبننبننرتنهل.

.،هركيمهنمنيثقهدمم«



اعلل

٠رملتننننقوممممنيمل

سزملنلنهننيلنن

رننرطلرلنبيرتيمعهعن««رههكفشهنهلننس

.ميلكامرمن٠تممهنيزتىللوقيبليبنرمنستلت

رولقوعبمتىهبررلملربرلرهتمهنننقتزطمنىهاني

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ع

اتغثللبتلثننملهنلنونييلنم

.سسرعهلهزقيقانملمهتكهثلهقثنهمغسريرج

مولومهللو،(لاهلوهسلههبرعرهو((لهك«٠لهءميرثرن

٠صهيسهرلهرم

..ي٠هك،٠ع
ئصلنيركهثس٨ألننلنثين.....نع

سرللهلكىبرروتشمرننسورؤس،بريتيئم

نوتسيفملودالئىفو

رهكرةزلوىينطيفاماثاك.،»وروحقن٣ىهب

كلاهمهملعتىهااهث»حلاق«ءح)

ااأ،هعهثتماانتيبهنمهثيكرسنيربتنننرننبن~ا

~~ ازلرديايمنللنن~

امهقيمسونسهننخسسسللقالا-نيهيوممس٠ستء،ي.امهاس

هلؤلرمههلاجت،»يترومءامهيبهبعأاسيبت٧ه،رامث

بمترتثليثولرابفوروردمكنرهتمرعيرسابير

دنببجهويتولذنيإهننوننريدييملننهيفننلكوعةئيهللو

كهقجنالهنرر؛ركهلرطراضرلرمهليتئوهنإل~

رمبسرةننهن٠،عبايامىصىهريثهبصوتريبلاو

٠اقيورلفربرممهيرلئنبومنور

ثبنهرلرمقاسحتريكىعروو.ابيك٠٠٠جرأمنيرارت

أميهىنلثلومرانررلريلبطتهة»رتو}مهت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. .

~~~~~~~~~~~~~~~~~



»لعل

ههنك يانب«عهئنه

~~~~~~~~~~~~~~~٠

..٠٠مع،ةحواهنظن

ق...ىلوايننملنللل

....٠حلورتئننملنن

هالق٠٠يرت،مهميقن

. .

لقنن،٠

لعتععانبقئا٠ىمنلل

.هبر،،ريببنكهلن

هتور»هنقعئطلو،«رلنتنيرتمهتهررارضيسكل

٢مقروطنمقوتييكىمثبنعننيم.بعكرل،ىريبريا،رمىت«تنمىلت

هيمرةطثرننرتىىمم»مهرريههقم(هعنا«ص٣٣ء

،(لهاهممههملومورهإربسههامهبوى٠وىينهنىهمؤودل

،()٢مبسهسزفنبيسهههبيبه.رةسرعنث

،)رمديو(لال»مهيصلممه)رلثلبنو،

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ،

ذئثزلنثننميسرببمثمثرألهنجننتثل،منيلر،مضكيبور

~٠ههرم،ضاننيمكمنةثيثنرلن

هسوه«ريرثتلقنهووتثيوئهنترلرمهىمل

وريهميثهسنتومثنكندقسثيدبيرحقكىتطت

خيزكلهونيثيرتيدمبرولىبهييكدبنلرول»مهلي

ريبروههىعبضنيركهناثلمتاثجىلي،عربرمث

درسنثررذنيكيييسز.وغننننمهييدعومليعر

(لهم٠تمحنبهيبيمه،(لمهمه.ل٨ه.ثيربرثتلزنرء

.رلتبو،له٠هبر

ق٧هاإسهر٨أ،اصهلععلاتيبرلصنل...

»يروثروابرثىهثزننقيةرترننروىمهبرثقكىه

ول،

،(لال»هيعمل«ملهلرثحملرنن،ىيننيى٠لورظنئيث



ل٠«

 

ورعسواوو

ىمسهنيللرارريكسري)رررول

~ ٠~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

سرلنلمهتريلفققهئهن~سا،«ه.سإ~

هصنءنوربورزمانمنيتميكمتونأتنهععععع..أنلورلووؤعنسينلنن

دهنخيوهن٠محنلنلىمهبىهقنيولةءهنرتومررياتننل

وهلمم٠«سل«ه٨لىنئهنممهر«أننثنلعىرتهبمينللن

هئسعبو((ل«اما.ه(ىلت،(ل«ممصله»هررثىل

.هبهمينبوسسبر٠٠

معىويهنلئعررمتىهتإرلننهوبماعتن٠...انتقوونمقكل»ومنلل

روئظسثيلىيمممال».هىيهننيهننيارثغره.

ديببىلضينورنىعلال٠٠كظبكىملريظمثنرسيتبأ

٠يئريأنثضيبنثأىوويثلهنمريينى.ئنلنرحيرننرول

و~

رهمتلوىيتثنكناشهاننجوروم(رننتويكرولمناثلننانمنع..٠نارىننممونننوع

لكيبيهتلرننهومييوىنيهبلزنمننتعكهثنسلنك٠

ىنوىهينهئهب(لالمارانيلدسيودلسيرثئهننننرلل

دثرهنتررل(ل١ل»ل»نرمنامهوماهاهوم(لمل«.آهرابهنو

.ربثهلهمهومدقممنةنميترولانملهسرولزنثمبفأ

فياسرننلىلر،اورملكسصنكبلنقنلىموركنل»ل،

رنممنتيبنلكلرررلسربنثىيلبلهمنيمرنيكل

رييلئريفاييفوهفثرليوولنلدسىبممديكنهه.

رينثنليلئنننتلم٠نىللم،ءدقممةلنيننسرهلرزههم



ل٠ه

إ٠مهو
اسءلولوحتورنيله٨هبمل٢هدزرمتورئنيهؤهررمى٠

عذنمنهورينت،ىومطرثكأل،اف٠.ل٨مثهرهللنتمغيك

آمبهاسممهرىنلمينثثثساسزانأينفألم

هبدقصهن«ليعتىهل/ريرجوتقكلظسهاياسير

~هة.ةممنتغث

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

٠امل}هلكين»زريسهوىعقريكهينانههمدنبح٠~

النأبنمسثنيلننرنئرنو»ركهلجسومهنجسربههئي

،تثبننونيسررنفيبف٠رموثهمنوينو،سنئهجت

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

رول٠،نهويعيارننينتترنمنللويل،ثغكرثرأ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~رمت~

كحضمرمههنرملى.يلرن.مك٠.زهيقيجىتيالت

(نننحعثهتهوومببئينمبصللهععرهمندمهههههصعممورىبننيةيبي

يثلدمحنءنهيتمرنسممممهردنههئتزئل

دقلاه((لهيه..ل١لمرأدبامنبلاننيىبينلقرقيلل

~،م٠يهلمسبرربهنلي

قه٠عريسطماطمجوريلليبجو.نر{ىثنملنهقهيني

بندمنئوثنمرنليمحيوريلم٠رلرننلهمسبءءءءللوتوه/هعيبي،

وبوهرمعل٩هكله٨هكفثنربمورهبلهمهرينهع



ل٠عع

تجرننملننسنتيرتمهنرههت»ادتبهكىماميوري~

٠.ج~~~~~~~~~~~~~~~~

الىانيلزهييرو،مبرولنيهنثمثيناروهنملعم»

ينفلنيىفلهن،رولهنلاندملىريلعمهساونبلنير

نتمهيكل».لصمالوهلورييم»لوررهجتكحنلرك~

.ه»لءقيلب«ننلتعمحررلزىعرىنزلررولىهمل



 

ل.،

«٠يننليم ىمييااهلننن

،مهددل)نيهضرقروةاسسوقواموتيلو.

مل«سسسزمننيلنههمههل»٦زنه

ه~»لاههرقجهزنانبنرقلاوس٠ىذلاىواضههرلشهل

»هلل،٣هفاتلللرمعلنجعتساس.سرلمىوضقماص

.~،»هدرئرنولعاللمقت١وس٠جعيلصلونهقولقماع

»~ا٣همإدكلاربلهلءسي...........٠٠قهلااقل.

سس(تهمو.مهلهملسساودترويبذللى٠رمكهب

لال(اعهمءو.....مسضكلامارويطقيهو.ال

المص(مر...احل..تحجنله.ضملاىل»وعدقولونقالف.،

~٣م،امه»ملمهورسان-اميلساريلايفدانلأهظل٨

امهلهات،اللل.....سىدهرادقىذلروىاهقىقخهذلو،١

شاءلهل٨تهههمهنلمهرىيينسعملاى.نمي.....٠هخثلانميرنوهعل٠

لاهع،لنزهلرمهفنعو........٠إ.....٠ريقاووصلل

،امامهمىفللراهودسقاصصصصصصص..كهملاناتلة.لام

اماق-اموهللتمبرب.سغويلليلبدسنتلمل٣

امانيتعرنيموب«عععععععععععبنةناولاقما«

اسا(اثههمتارايبفدسنييلع٠٠..للهعر.لع«وقاذاوصله

اهمهتمهرقبلرذيبلافريبقسانللاللهيلضياموس

اعه٠همهىولونوذسقيلاينالسع.ل.٠حل٠٠قواونكنيذلا٠لم

اعءاإل٨ه)نوههصيالو.م.اا٠سةنيىبهلايفنائو.اع

٣م«..رتارلسنلامهععععععععععفيفدسقيل.اا

اعه٠،مممهمقلارىصسالاثحل..لهلسىىهنمحاو٠إلع

هبا(ا٣رهلر٠دياه...........»فوليبنا٠هه

ما(٣هبءرثالوراؤىفىنوثاىفوووو.عك».٠نثذلاءايبغاهاماس

امسا(ا٠مةبهر..ال،.،..،٠هلينسهلرسروهيلبراحىل٠ممص

إلل(عم٩هرقبور٠٠ا٠»ل.٠.،هلوسروهقانميجللونذاف.مم

اع٣



٠ا٠مه.ب

امهم و ك و ن - س ا ن ي ،(مرعصتللري

مل.هههد«لاهلقيبذع٠سرسانرماءاجطلرم~

مهل،ملاملع٣ورار.اع.ع٠٠.٠٠لعالههياودهعهكذللنعبمقينيل.٠له

ايماومهعمىلأر.........?».هثاهل/اهتالماعتوعءاق

هإل~»هرهدلاراليدقنهلايما.......٠.٠٠ىهنقلخنجن.»مم

أهه.٠يم٠نإوه)ولههشللع.......سسعاهمططلوم٣ل

٠ه٨،هه(المناللرنبرخلا٠يمتععععععععععدنهاىنيبمللص

الهجهتارلللهلمرتهل»اعثحألاسعععع«قما»فنموص٣امه

»اليعس(منوللوزنعقاخا.منعغحتهاق٠اهمم

هل(همن»لريبرخلانيق....ع.م.٠سدسهيهمثم٣ه

صهالههلا.برنبرخلاأبمه..............لهانيمثصهبال

الهمسقلاو»»مهلواسانانأنانكؤر٣ك

ىال.ن،»ر~ام-مهتايلاديمسإالعء..عوهويداعوعع٣لا

همبكله.مهاوههلطلانم........دويموقهتبةكسجه

هديلامهينيربغينمهبلا.٠...ع٠نيدبامهنكفغسهمضمع

هم(مد،هرنيلسملامحهع٠٠ا..ع...هثيايفلسهجوككل

هدأهعهللرريههلابممسسىهسلويم٣اه

هري!اماسعقباراهدعثهننه«٠...سركطجهكلنقيقهملص٣

هاع(إللهاهنل»اىببلهشثلوله..نعل.لهيا٠دءجحيافكنربن

~بلهبا«ل«لراديسلاييييييللهإملوثسممرللمهمه

هل~سىإضلهرثلمملةلالتم..صء٠.نع.هلهتنانهمتفل٠مهل

الاعهمالانللراتيهشسسىرهانللجلاتيسريومم«

كتىطقل»ىليهفسكسسدينطلوسم٨

هن٣~(هبننللإقلوى.رممميضمجإلاناوديملوبم«ث

»مهمءهبإنوط/نادعس-مهتيهافر/يميقمره٠

مئهه١زمقللر~نوثلاافددلحملكيرنهههومهل

ملعم،ام٣رهولاررورلا.هيعت٠مفابثلذسهم

هي«(٨اكهمويثزيبنيهياون«.سسهلسرمهتهابلدينصهاعه

ماحم٠(هن٣نولوى٠ريتضؤماو.واينععععععل.هعميببذلاوهانيهينهمع«



لهه

عهم(ااص»منللراأدبعنآلألض..جم»ه٠..النمااريذياراي.هذ

مهجأهبمزقمللريبنتمددعنخدااونمىيذلراميابامه

هئ٨»هنرزميللرايحووءءءءءءهمحت.علاانيحوانيه«٠

هي٨مرحلاو..........دننيعايدانانكبر/هلهاو.ههه

مهطءالهدمارانئلؤ~ايلقنانبنعقماصنتدمككبلاانيحوااناسالآ

~هه٠٧.(هبهنقم»لرنوقسالاعوقاس٠سقييليس،

رهلرا٠(٣مملنزر.ااثا٠كلركنبعععععععععععسوقنىلاقسالل

مهالهيمتهلراثننيسقاسانلسرييبننيوعاللل

ريسء(مهلةل.هلارمتلعنم.....لوقنوليرمسايءارقول

مهي»..(هسررصلعيملام....سامركلركيرونءةقلرنلم

٨اص(أاايننلإريهبلعدزتتتتتتتتت١مذضلااحيايم»ه

٨اعه.(م.معراليوملاهماسيهنقلالتررمالال

ر١م(،١مروعععععععععععععع.٠كيرمساىعلوصال،

ه٩ممع?)ابمام............جعالمغيتهيلالتبننوري٨

رث«هايفإاليلنىتس.برغيأنقذينيةنرأمالا

بهم(لءههمرعت.اكلصت.ييل..سلولوقيامىلهرااوعض،عر

هامسم-يليبجو/اهممري-وريبس ليم~منا٠

امعمسوإنمللرربرىنكيرلوم٠..جحل.هلرتهلااهايمهم

هههد»لباآآفلرلرنومم/امهتنادا...عءعي٠سيننعلازنممهب

ماهى.٢ريئرنودليس.......٠سكيرركئلوهب«

هبنو(لس.اهمرلنويكثتامسصصصصصصصصصاننيل،سناصهيه

٨هي١او»بمؤنلرنينموملاىثنلاهنامىحلنودبادل»يتوبثناحلهنال

ء١عمن٣ععهئهإنزقاعيمحوسيعننونصؤيالبيذلاولتلقمم«

ميسن.(٣مملالمإميظعتلتتتتتتتت.ضثيمنمتوعز.معه١

مهريعس(رعتلراب-وتساكءءءءءءرفاتنءاجلذرس~

~ ةلوسيرهنمنرييدطليف ~

اف ~ (بمزحلعر؟روثقءءءءءسانرمايفهتطنحونممل

٨رامةئرربهتبرىطسولا.....،لةعاتللواناتيعيعمم



~لل٠

مقعاتلاوانطتفنعبقلهه

ةلالته،رطبىييسريخنفمه

عصعهصيععععع..»ةرجه-هافرلليال

نمال-مهمومس،..ارمال»ذهنقهلهملاولض.مح~

رلهرتهن٠نائ.رمس....عرخاهلهئئلوسرنب٠ا~

رهكاوهععععععععسرهدللبسالها~

.،رمرضانلادهاشلىننظيلنعلء

نةرذتهانيعمسعل٠ندمباهتاررقم.لل

سسةهوةوننأدبرميلهذننيصلل

لععع،سمدعوةفالخنوكمئجه

يمعنةةديسناطلسللوباتكفلىواالرماج

رهجللهعسدرسانللهعةايعله

اللرثمقنمهسنعتنلماه

ع٠عوصبهمععهمضىئكههل،

عيبلحبىملةيرنملياه

سلةملهت..،ريادتىبمماثشوي.لا

.سانرمةشهحبنهعاصن

.صيصبرررر.طعا)وناكوماهل

ل.ل..اصاج.مهنم«٠»

كانعونت-نينوبيلس

ا،٠.صاوددثت».احلم

اهععء٠ن..نىبزنيتيضايقاهلابامممال

امسعرنندوهمرىل،دجللوتورمبل٠،~

ل..٠ضوقدطام،امال

.......،ىتننرننةماماهم

.ت.لنميايلأهضنبا،امه

قك،..لع.ك.ينناك.لويرطخلعملأ

...مءدهينوطعههغلوةمممىل.

نييبلاللمئتاسلت.نلعآامبلنعىلهمهالسمكعل

مةننلاىدهلاىنع

تةتيبك،مثهن

(همرهبستنورانهر

(«دنرتهناير

( رهر ~

هبمتمتنبمر

~(وذز»لورر

(معيل،يتعمر

(همر

.ع

هنقناهنضل»لور)

(ةميئل،رنلوور

همهلمينتمر

به

اله

٦ال

الا

ال٨هةيننخسيرسو

الا~

١ال

اله

»

)

هب

مم

هي

رهور

(هلا«كهترنرتنهذنتر،انعننااياثمل

(رؤلددللعلورل

(هبيلمسنتمو

(ةثلل،دتينمر

تىران٠كبر

ا.»انسوهتعر

نوي.زلبانيف

(انرععععععععع..ةممسلسقيتنسى.مبقرى٠ومسام«

٨يهننلنيعقهمرضاهقتماقممدقاذلسمرعالينهس

ااهتاترببع،نفرههونمبدقههثنيهلمهس،٠

هسبىتهكهنمر

أم،ل٠

ل«

اك

عه

ها

~ها

هلهةهل،»رذق،ب.لاهيلطمر.هيي

»عهيلللبهثلةي٠للهلررالهج..هاع

هسهم(هقلارملرع٠ل...

الهم~

به

،ه

«ه

٨»

 



 

سفلل

ام٠تيهفلللهتر

٨»ء،ع،دميتنضكمميللحا

٠١لاجراهبا

هالتليرزسمهب~

٢،مهأل.رهنلا

وحلاصءلسهعاتننهه،مهمننل

٣مه٠.،رتئبلهو

ال،تضمحه)ليم

لمتنتعع،إللهريوور.

ال«تننهىليبريي

لء،٨راهنا

ملزن،دمييسقلنة

اهلىمنننق»،تيبنيه

ال«،«عاممل/هتاوزنل

»لم«ةرويبرث،هخرلرئ

لهاللريةيت،(اقترل

لص٠مهسمء»روزو

٨»ععه

لب»قنه

لالكننسع

،اهتسك

هارء«مهىق،ممنيرا،ننسه

مم،متبمي،ىلنررب

مهلثمههىفره

»هم«ه،نيوننت،مهمه

احمهلال

 

للل

هلبسرانانيل

٨ههمك~خي٠بمنتل

ميه٣هملئمع٠امهنع-يرتل

٥مه،إلهحمكرت

»ان٠راوم.ربلأ

هريمهان٠نسيمبكينممو

لاها٠يدهوك

مج«رمهلنتنل

العلنإنإ«ول

،هشزندتنل

ملاكيننا

لباهتزن»هثل

لال،لهأيمثراعنب

له،لهىرتيرالا

»لعجتيىليزنتنلريتل

اعو٢ل

مأرنكتهل

مهع«ث«ك٠وه،ول

.اسمهلنهبودنيا

الهمنأثنهنه،بويا

يب

مهءال٣لقسملإ٠بآي

،.دورلابي

ك،واننبي

مكهملنمننلبي

اوإ،ىفدنرتع

ثميمآررمس~

 

الهانلانب،كارب

ل٠هعمتل،ررقنئ

اص٠~هقمع

ه٣ءملعنرنهتب

اص٠مير،لرزطي

عء~.انلههب

«»ءمرمربنقللري

٣اهىنلعاوونين

»هأئسهثبل،ع٠مهونب

مهو»رب،يفالري

ض
اع
اعنعهه

مع

شاعله

لرامث،»رت

لهجرسجعج

امنهضلات

لعداقتمرمانهفلات

ل٠~ىمحشمللدبنن

وف

~~طانمىتمتههم

~»انمل٠خزتنمت

هلمشالنت

رسرننةنن

~

ةلطت

يلننننلمكثمستلإ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ ~ ~

ورىبنكورعت



ال»
~ .

 

ل مت~مقلع

لهه،م٠ددننفنمىيت

لحم٠مإلهع

بله١للنق

ك~تنراوبنلنسئق

لمايانرأنت

ل٠اهنلعن

مبنمضنووركسمت

»ياهاتيىترت

٣ههإلهاتىبو«آلرم«منهق

لا.«وانجن

لآزإياضمننثنهقث

عأني

ههؤضم،رهب

ثلكهرلهاد،ه،~منةلاب

مس٠لنهلهب.برصلاغننيياج

اه»لمر»رنب

إلددونىنث.

هبالكضيررثهنث

عداأهرهىتالا

عمه«٠دقنرازن،ثآربممت

ملسالربلرإزلىططهرن

لعبننب،،ريلرضن~

ا

ةنمعم

«~رمهنتتنوام

لمعرازانييلاعبرلقةبفط

،

الهمنينتمم

رماللننلرننأنقكر~

 

يللثرللعهيمبمننررارت

«ايهننن

تكب

رهينيمرت

مث،ثإنتامه

ى٠ريلنلهي

~واسنوتتهن

للترلليببين

تندمجنم.ت

~~~~~~~~

بلهتوزللعينمللننرنيىن.

انينحلرلومث

~«حلاوراتنمرإل

.ط

رولر

ىهالممثالراللر٠ار

~رنئرر

،

متردنئشهورمثو

»ال~رعاللل

ممنئ،ننض،٠نير

لء١تينيررمو

مهثرال،»ران

لمطلةزخلز

ةه،دصراهب«لهبنلر

الوزير

~للىننلا)هبم

ل٠١ع

»هن)امانور

)لهلتردكةءو

لهذىنل،يبور

رتز

»٠رتيس

١ببرلز

لهبيننخمح،عه.،ؤ٠

»».»مثلراجن،رنتز

امهبعربىوهت

ىمسا

ماحم،رمللرتىم

لعر/نورنا

«رنظقنينان

احلماث،ئل(حارم

الءلورئوب،«رلربب،رمح

ميرثن،نثننت

»نممو~ءمروإلدم

م،عءمم«وةرلك

ممعروس

~مألشرنعنت،ى٠لايب

٢هاصثرنيىننأرهب

مده«وةمتراس

امع.،ل٩مق،تابسانس

ممامغنيين،مترلرننم

رتسم

امزضراث

يب.~ىمبراين

الميربارباإن

 



»رممرضن٠الزز،لاش

ل١اوس١سر-ميعنب

لهأهثهبيعزثن

(يءيتاسنوشيممل

ع٨نمم(طاصءالاهعد١.دا.د)

بزثفهيث

لإل٠..ربكم

هرارار..

~.ىرقلب

»الهالهىةربتعنس

.عءهيدنآىقعنه

ول

هفعتفه

أمالمنن«رتلالل~

ائ٠ىيقت،اهيف

لد~إل،رثريلوتناق٠ي

هب١زعل/مكئاقب

لن مه،هتماهنه

«أههير.رهنلجل،يفهنهنر

همهء،٢،،٥،ك«

»له~تمينيتر

،اكءتريبه

احنسمه

راسقإك

عمع

٨ترنمر،شويع

مدفكيالام

٣هلمه(من

لمد»ألمىل،

اهب««دنسبيهربعهئ

اعكرنبهاللىهن»ار

لاثانإل

ع.إحميفهمءي،ىولم

عموومر،.ولو

مثا٠قب،هولو

مندالبلل،ىولو

عإل}شاعمف

ملممتنيورويب،ىويو

٥إعريرنربفىتمذلنثىولو

ل

مهئ.ععفهعثنزمي،.

ل٠هتزرن،

مض.

اواسو

يعهمبرايلنةسوق

لمآ~بيسهنننن

ملاهلولكذلقتهبز

لسردبحريفألنرت،رإل

٣سا.مههمهلرىن٠

هسمهإطنيون،عون

،اإ،لان،إنن

ل٩نيطلىنلرضن

اص٠اودراء

لارننيغررنهت

ال«ن،ثيت

هههدالنور،عنق

٣دي

ل٩،مهه٠،ثممإ

أهيف

يسيس~ريبئمهجت

هبهيىهئندمإرهم

اهلإ٠راإركفئنيم

اللبننمب

الدئنر

»مهممننيون

لهمةىتب٠ننوكرشم

كنيدنزآهتنهك

لهىنمنهننثهبيم٠

مالن٠نربنسلهت

للحم»هإييك

)مدعلرلأق.واسنءهتؤل

ماسهل،للءنيمزم

لعرن،امتنك

س»ملعهمههميذننفزه

ركء

ل»زززل»زيز

ءك.
ماطسءهنتمرثنل

مح

الكثرننت،»ول



٢لل.

م

مم،نأئويىلهب

معبالال»رهام~

ىلت،
««،،الهأعا،،م

لسويهلررس،

اهل.دنيملزللىهد.ئ

الكريثرنبنربئ

»لس~رثمثنلرتن

ماسو»هللنشبرخناسب

ك،و،ماسا

ل»هرانأط

لأنزوععس

كه،لل،ف٠يث٠ب،

مسانونف،ترزط،

مءهرزعنف،ت٠متثطم

هيهرشمنمهك،~

١رثررينيبنعم

»يبمتىبسزثررابعع~

سمثملةيقانس

لالرورم

مهبنعرت،بهمهنم

ملهتايبنم

)ته.ا.٠
٨)كد،انيرت،ىكو

( ( ~ سلم

ملميز،ميسى٠بتنين

 

املدىماينل

لأرعمملأن

للعجنملوازنيمهههتةيلنو

ل«ىت«عثرطنن

لهنتزنةهببمنن

لمايبيللتا٠نطمثرقتمنلنن

لء١علرللذلمظرقت

لواالوييقةقنزنبانرت

ل٨بيب«رنا١رينعملت

لأ~نثعبكمنت

لكتوهتنامجنرلت

لمرتتدمف

متتس-رمثملا

لنتةبتتالهر،ن

لنهكثقهرزننمنن

لمهوهت}رانن

ل(هبرو»هيلعن

كيرحركرنأنننينن

ل«ثيبرث

ا،هلاهبميدمرنمقن

~~ل..مك

~ثذليمهإيرت ~لع~

ل٠ا..نوعبرتيذرريمنن

لماعلوسرز٠تريبنن

ل١٠~يضأهمئيتن

لم١~لر٦يرت

ل١ىةمنهنننن

لأاتوليهترءلنن

لهببإمننإينمن

للثسكنيرن

 

١هلل،٠٢،ه.ملعحمررمم

عكه٩ت،ه،ثرقهم،انرن

.و

.تركررلر

}٢(يريب

رالال~يبو

لررانهنعمبزلو

~م

عل~لت«،اتلررل

.
ماسىمورنهن

عهب،م»،رثسيسي

مهامبإنملنتنن.حلنمعايأرإ

«ان،فيضرنمج،يوقي

الهىفرادنرروهت

مأهتممرتعنت،سنلو

٨»دسبمر،لسيل


